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Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., Пресман О.С., Слюз т.я., Струк В.О., 

Табалов О.М., Фельдман О.Б., Фищук о.г., Хмельницький В.І. 

Чорноволенко О.В., Шкварилюк В.В., Щербань А.В. 

Всього присутніх - 25 народних депутатів. 
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Члени Комітету: Дубіль В.О., Жеребнюк В.М., Зубик ВЛ., 

Іллєнко А.Ю., Куровський 1.1., Ландик В.І., Мартовицький А.В., 

Медуниця О.В., Путілов А.с., Різаненко П.О., Скосар І.Є., Шуфрич Н.І. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Книшенко І.Ф., Фещук с.л., 

Боброва Т.с., Больбат 0.0., Криволап М.К., Острогляд Н.В., Переста Я.І., 

РаСЧИСJlова ЛЛ., Зайченко А.с., Луценко н.8., Товстенко В.М., Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

списком) 

2. Про альтернативні проекти законів України про внесення змін до 
статті 10з1 Бюджетного кодексу У країни: 

_ реєстр. Н2 3418 від 11.10.2013, поданий Кабінетом Міністрів України, 
_ реєстр. H~ 3418-1 від 18.10.2013, ПОДаІНІЙ народним деllутатом України 

елю] Т.Я. 



3. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо створення Державного дорожнього фонду (реєстр. N2 3835 
від 27.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

4. Про погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погащення 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, у 2014 році (згідно з постановою КМУ від 29.01.2014 N!! 30). 
5. Різне: 
- про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на лютий 

2014 року. 

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 вплнву ІІа покаЗIІИКИ бюджетів, 

у тому числі: 

І. І .1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у 

справах щодо дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. N!! 3592 від 08.1 І .20 І 3, народний 
депутат України Князевич РЛ). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо права споживача самостійно визначати черговість 

ІІогашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим 

кредитом) (реєстр. N!! 3813 від 23.12.2013, народний депутат України 

Фельдман О.Б.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу 
України та Кодексу законів про працю України (щодо персональної 

матеріальної відповідальності посадових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування) (реєстр. N!! 3825 від 25.12.20 І 3, народний депутат 
України Фурсін І.Г.). 

1.1.4. Проект Закону України про державний КОНТРОЛЬ у сфері 

·щбезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя 

тварин (реєстр. N2 3424 від 14.10.2013, Кабінет Міністрів України). 
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1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення (реєстр. N~ 3316 від 24.09.2013, народні депутати України 

Кулініч 0.1., Івахів СЛ., Лунченко В.В.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України ЩОДО державного регулювання у сфері земельних відносин 

(реєстр. N~ 3563 від 07.11.2013, народний депутат України Кучерук M.r.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення зміни до стапі 65 Кодексу 
України про надра (ЩОДО місця розгляду справ про адміністративні 

правопорушення) (реєстр. N2 3708 від 29.11.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до розділу УІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» ЩОДО перенесення відо.МостеЙ про земельні ділянки з 

Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру 

(реєстр. N!! 3756 від 13.12.2013, народний депутат України Царьов О.А.). 

1.1.9. Проект Закону України про ратифікацію Протоколу прикордонного 
знака «Тур», який встановлено для позначення точки стику державних кордонів 

України, Румунії і Угорщини (реєстр. N2 0055 від 07.11.2013, Президент 

України). . 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів)} (ЩОДО уточнення окремих положень) (реєстр. N23684 
від 22.11.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (ЩОДО заборони приватизації, передачі у концесію (оренду) 

Державного міжнародного аеропорту «Сімферополь») (реєстр. N~ 3730-1 
від 18.12.2013, народні депутати України Міщенко с.г., Миримський Л.Ю.). 

1.1.12. Проект Закону України про особливості управління 

багатоквартирними будинками (реєстр. N23669 від 21.11.2013, народні 

депутати України Сальдо В.В., Вечерко В.М. та ін.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення зміни до стапі 54 Основ 
законодавства України про охорону здоров'я щодо державного регулювання 

цін на лікарські засоби (реєстр. N2 3583 від 08.11.2013, народні депутати 

України Спіріна І.Д., Цибенко П.с.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо удосконалення порядку забезпечення населення 

лікарськими засобами, призначеними для лікування соціально небезпечних та 

тяжких хвороб (реєстр. N23818 від 24.12.2013, народні депутати України 

Дудка В.В., БахтеЄRа Т.д.). 

1.1.15. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (ЩОДО протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ) 

(реєстр. N~ 3737-1 від 19.12.2013, Кабінет Міністрів України). 
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1.1.16. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 14 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» щодо 

економічного обгрунтування реформування охорони здоров'я (реєстр. N~ 3771 
від 17.12.2013, народні депутати України Симоненко П.М., Спіріна І,Д.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо оголошення природних територlИ курортними) 

(реєстр. N~ 3778 від 18.12.2013, народний депутат України Тихонов В.М.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до статті 127 Житлового 
кодексу Української РСР (щодо забезпечення тимчасовим житлом 

військовослужбовців) (реєстр. N23450-1 від 01.11.2013, народний депутат 

України Слюз т.я.). 

1.1.19. Проект Закону України про відносини власності у 

багатоквартирному будинку (реєстр. N~ 3793 від ]9.12.2013, народні депутати 
України Сальдо В.В., Брайко с.Б.). 

1.] .20. Проект Закону України про усунення негативних наслідків та 

недопущення переслідування працівників правоохоронних органів та 

посадових осіб, а також усіх інших учасників подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань (реєстр. N~ 3821 від 25.12.2013, народний депутат 
України Левченко М.О.). 

1.].2]. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО відповідальності за передачу або збирання службової 

інформації (реєстр. N23785 від 19.12.2013, народний депутат України 

Мисик В.Ю.). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення механізму внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру та користування такими відомостями 

(реєстр. N~ 3820 від 25.12.2013, народний депутат України Омельянович Д.с.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо (щодо гарантій здійснення повноважень народного депутата 

України) (реєстр. N~ 3827 від 25.12.2013, народні депутати України 

Петренко П.Д" Сенченко А.В.). 

1.] .24. Проект Закону України про внесення змін до статей J 75 та 258-5 
Кримінального кодексу України щодо узгодження їх змісту з вимогами 

Кримінального процесуального кодексу України (реєстр. N~ 3601 (доопрац.) 

від 14.11.2013, народні депутати України Олійник В.М., Журавський В.с.). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до статті 55 Закону 
України «Про нотаріат» (щодо недопущення позбавлення житла дітей) 

(реєстр. N~ 3685 від 22.11.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.26. Проект Закону України про гарантії держави щодо подолання 

наслідків вибіркового правосуддя та відновлення порушення прав громадян 

(реєстр. N2 3686 від 22.11.2013, народний депутат України Сас с.В.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змІН до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо визначення видів експертизи та 
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удосконалення порядку залучення експерта (реєстр. N~ 3637 ВІД 19.11.2013, 
народний депутат України Бондарєв к.л.). 

1.1.28. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про волонтерську діяльність» (щодо розвитку громадянського суспільства в 

Україні та підтримки волонтерського руху) (реєстр. N2 3549 від 05.11.2013, 
народні депутати України Леонов Е.В., Сабій І.М. та ін.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» (щодо розвитку і функціонування у 

сфері освіти) (реєстр. N23598 від 12.11.2013, народний депутат України 

Дзоз В.О.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо приватизації об'єктів державної чи комунальної власності, що 

надані в концесію (реєстр. N2 2326а (доопрац.) від 15.11.2013, народний депутат 
України Іоффе ю.я.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до стапі 9 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо місцевих ініціатив) 

(реєстр. N2 3824 від 25.12.2013, народний депутат України Фурсін ІТ.). 

1.1.32. Проект Закону України про внесення зміни до стапі 4 Закону 
України «Про захист прав споживачів» (щодо права споживачів на фото- і 

відеозйомку у місцях продажу товарів) (реєстр. N2 3698 від 27.11.2013, 
народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.33. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Конституційний Суд України» (щодо перегляду та роз'яснення рішень та 

висновків) (реєстр. N2 3745 від 06.12.2013, народний депутат України 

Князевич рл.). 

1.1.34. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних 

об'єктів» (щодо санітарно-захисних зон атомних станцій) (реєстр. N2 3808 
від 20.12.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.35. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу 
України (щодо найму транспортного засобу) (реєстр. N2 3666 від 21.11.2013, 
народні депутати України Кубів С.І., Пишний л.г.). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до стапі 54 Повітряного 
кодексу України (щодо повноваження авіаційного медичного екзаменатора) 

(реєстр. N2 3534 від 04.11.2013, народний депутат України Сольвар Р.М.). 

1.1.37. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про залізничний транспорт» щодо задоволення потреб громадян у 

пасажирських перевезеннях (реєстр. N2 3604 від 13.11.2013, народний депутат 
України Королюк в.л.). 

1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо дострокового припине/lНЯ 

повноважень у зв'язку із набранням законної сили рішення суду IІрО 

ПРIІТЯПІеНIІЯ до відповідальності за корупційне IlrаВОIlОРУШСIІIІЯ) 
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(реєстр. N2 2209а (доопрац.) від 25.11.2013, народний депутат України 

Деревляний В.Т). 

1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо правового регулювання обігу корпоративних прав) 

(реєстр. N!? 3667 від 21.11.2013, народний депутат України Кубів C.l. та ін.). 

1.1.40. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення порядку соціального супроводу сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (реєстр. N!? 3558 від 06.11.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.41. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом 

України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії про повітряне сполучення (реєстр. N!? 0062 від 23.12.2013, Кабінет 

Міністрів України). 

1.1.42. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення безпеки торговельного мореплавства і 

розвитку потенціалу української морської галузі) (реєстр. N!? 3239 (доопрац.) 
від 31.10.2013, народні депутати України Крук Ю.Б., Барвіненко В.Д.). 

1.1.43. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Конституційний Суд України» щодо удосконалення правового статусу, 

організації та порядку діяльності Конституційного Суду України 

(реєстр. N~ 3721 від 03.12.2013, народні депутати України Ківалов с.В., 

Макеєнко В.В.). 

1.1.44. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері статистики, завдань, покладених на нього 

Президентом України (реєстр. N!? 3802 від 19.12.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рі щення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Закоиоnроекmи, які ие мають впливу иа nокаЗllllки бlOдJlсету, 

але потребують узгодJlсеllllЯ з бюдJн:еl1l11llМ заКОllодавсmво.М 

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

України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо 

створення Державного дорожнього фонду (реєстр. N2 3836 від 27.] 2.20 13), 
lJоданий Кабінетом Міністрів Укра·інн. 
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Відмітили: 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект розроблено 

Міністерспюм інфраструктури спільно] Державним агентством автомобільних 

доріг на виконання пункту] 90.] Національного плану дій на 20] 3 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого УКа30М Президента України від 02.03.2013 р. N~ ]28, доручення 
Президента України від 02.07.2013 р. N~ 054/36609-01. 

Законопроектом пропонується внести такі зміни до Закону України 

«Про джерела фінансування дорожнього господарства України»: 

- деталізувати напрями використання коштів Державного дорожнього 

фонду (далі - Фонд) у складі державного бюджету, передбачаючи при цьому у 

складі Фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 

вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах (змію/ до статті З 

Закону); 

- включити вказані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
до переліку джерел надходжень територіальних дорожніх фондів (злtіНll до 

статті 4 Закону). 
Належить відмітити, що Урядом одночасно з даним законопроектом 

подано системно пов'язаний з ним законопроект про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду 

(реєстр. N~ 3835 від 27.12.2013). Окремі його положення дублюють положення 
законопроекту за реєстр. N~ 3836, однак існують деякі неузгодженості між 

ними. 

Так, законопроект за реєстр. N~ 3836 передбачає одним із напрямів 

спрямування коштів Фонду «управління дорожнім господарством» /зміни до 

частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України»/, однак у законопроекті за реєстр. N2 3835 
такого напрямку спрямування коштів Фонду не передбачено. 

У той же час законопроект за реєстр. N!! 3835 передбачає включення до 
джерел формування Фонду кошти спеніального фонду державного бюджету, 

отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії на розвиток та 

утримання мережі автомобільних доріг загального користування, і плату за 

проїзд вантажних автомобілів для компенсації ШКОДИ, завданої автомобільним 

дорогам загального користування /пункти 2 і 6 частини другої нової статті 24-2 
Кодексу/, які не передбачені як джерела формування Фонду у Законі України 

«Про джерела фінансування дорожнього господарства України», а 

законопроект за реєстр. N~ 3836 не містить відповідних змін. 
Відтак, зазначене призведе до дублювання законодавчих положень, а за 

певних обставин і до колізії законодавчих норм, що не виключає необмеженості 

трактування у правозастосовній практиці. 

З огляду на наведене, законопроекти за реестр. NQ 3835 і N!! 3836 слід 
розглядати OДlIO'i3CHO і взаємоузгоджено, на шо також звертає увагу Головне 
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науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі - ГНЕУ) 
у своєму експертному висновку. 

Слід також зазначити, що законопроект передбачає спрямування коштів 

Фонду на «утримання закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», щО не відповідає 

економічній сутності Фонду, а також повноваженням органу державної влади, 

що відповідає за його функціонування. При цьому, у чинній редакції Закону 

України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» 

передбачено спрямування коштів Фонду на «утримання галузевих медичних 

закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції». 

Крім того, окремі положення законопроекту потребують уточнення їх 

викладу відповідно до вимог бюджетної термінології. Зокрема, вживання у 

тексті законопроекту терміну «фінансування» у значенні проведення певних 

видатків не відповідає його економічній природі та термінологічному 
визначенню згідно з пунктом 52 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу 
України (<<фінансування бюджету - надходження та витрати бюджету, 

пов'язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від 

приватизації державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків 

бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або 

визначення профіциту бюджету»). 

Належить зауважити, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

від 02.10.2013 р. N!! 759-р «Про передачу автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення» така передача відбудеться одночасно з 

набранням чинності законами про внесення змін до законів України 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим» та «Про автомобільні дороги» щодо надання Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцевим державним аДМІНІстраціям 

повноважень на здійснення управління автомобільними дорогами загального 

користування місцевого значення. 

Верховною Радою прийнято за основу 08.10.2013 р. відповідний урядовий 
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування системи управління автомобільними дорогами загального 

користування (реєстр. N!! 2536а-1 від 12.07.2013), яким передбачається, 

насамперсд, розмежування повноважень центральних і місцевих органів 

виконавчої влади щодо управління автомобільними дорогами загального 

користування шляхом передачі місцевим органам виконавчої влади в 

управління доріг місцсвого значення. Зокрема, цим законопроектом до 

повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та 

Севастопольської міської держаДМ1Н1страцlИ пропонується віднести 

організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, а також забезпечення 

фінансування та розвитку мережі таких доріг. 

Однак, у законопроекті за реєстр. N!! 3836 пропонується за рахунок коштів 
субвенції місцевим бюджетам здійснювати лише фінансове забезпечення 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
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значення, а фінансове забезпечення будівництва та реконструкції таких доріг -
безпосередньо з державного бюджету. 

На думку ГНЕУ, пропозиція, викладена в оновленій частині сьомій 

статті 3 Закону, згідно з якою Кабінет Міністрів України затверджує обсяги 

бюджетних коштів, необхідних для будівництва та реКОНСТРУКЦIІ 

автомобільних доріг загального користування державного значення, суперечить 

вимогам частини другої 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. Крім того, у зв'язку із застосуванням програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі перелік об'єктів будівництва, реконструкції 

автомобільних доріг загального користування державного значення та 

необхідні для цього обсяги бюджетних коштів мають визначатися відповідними 

бюджетними програмами, що дозволить уникнути прийняття суб'єктивних 

рішень при розподілі відповідних бюджетних коштів між певними регіонами 

країни. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає 

про необхідність коригування терміну набрання чинності відповідного закону, 

оскільки запропонований у законопроекті термін (з ] січня 2014 року) вже 
минув. 

Таким чином, під час подальшого доопрацювання законопроекту 

необхідно врахувати наведені зауваження, усунувши при цьому відповідні 

правові неузгодженості. 

Узагальнюючий висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Мінфін загалом підтримує законопроект і вважає, що його реалізація не 

потребує додаткових видатків державного бюджету та здійснюватиметься у 

межах коштів, які щорічно спрямовуються з державного бюджету на розвиток 

автомобільних доріг, та кредитних коштів, залучених Укравтодором під 

державні гарантії. 

УХВАЛИЛИ: 

]) Проект Закону У країни про внесення змІН до Закону У країни 

«Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо 

створення Державного дорожнього фонду (реєстр. N2 3836 від 27.]2.20]3), 
поданий Кабінетом Міністрів України, не матиме впливу на показники 

бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством; 

2) Законопроект потребує подальшого доопрацювання У частині усунення 
виявлених неузгодженостей з положеннями законопроекту за реєстр. N2 3835 та 
приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства, а також 

взаємоузгодженого розгляду і прийняття із законопроектом за реєстр. N"Q 3835 
після прийняття в цілому законопроекту за реестр. NQ 2536а-1. 

3) JLe рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і 1В' язку. 

ГолосуваJlИ: «13» - ОДНОГОЛОСНО. 
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1.2. Законопроекти, які мають вплив на показНИКИ бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України «Про ратифікацію Гарантійної 

угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку» (реєстр. N~ 0054 вІД 07.11.2013), внесений 

Президентом України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у закордонних 

справах. 

Законопроект сприятиме завершенню внутрішньодержавної процедури з 

боку У країни щодо набуття чинності, підписаною 25 березня 2013 року між 
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку Гарантійною 

угодою (проект «Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення безпеки 

енергоблоків електростанцій») для надання позики в розмірі 300 млн. євро. 
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України таку 

позику передбачається залучити під державні гарантії у євро за плаваючою 

відсотковою ставкою (EURlBOR + І % річних), а комісія за зобов'язання 

складатиме 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова 

комісія І % від суми позики (3 млн євро). Проект є самоокупним (повернення 
позикових коштів передбачається здійснити повністю за рахунок ДП НАЕК 

«Енергоатом», відповідні кошти в повному обсязі будуть передбачені НКРЕ в 

тарифі на електроенергію, вироблену АЕС). 

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 07.11.2012 року N~ 1013-р «Про залучення позик від 

Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського 

співтовариства з атомної енеРГІІ для реалізації інвестиційного проекту 

«Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 

атомних електростанцій» встановлено, що розмір плати за надання суб кредиту 

НАЕК «Енергоатом» становить 0,2 % річних від вибраної та не погашеної суми 
кредиту. 

Загалом Мінфін зазначає, що прийняття законопроекту не матиме впливу 

на доходну та видаткову частину бюджету на поточний рік, не стосується 

фінансування бюджету та призведе до збільшення державного гарантованого 

боргу (в межах, визначених законом про державний бюджет). 

Належить відмітити, що статтею 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» встановлено, що державні гарантії у 2014 році 
можуть надаватися в обсязі до 50 млрд грн, у тому числі на ІІідставі 

міжнародних договорів України для фінансування інвеСТlJційних, інноваціЙНIІХ, 

lІаціональних проектів та інших Іlроектів розвитку, які мають стратегіЧllе 

значення та реалізattія яких СПРИЯТlІме розвитку економіки УкраїНІ!. 
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У державному бюджеті на 20\4 рік передбачено показники, пов'язані з 
наданням державний гарантій: 

у доходах загального ФОНДУ: плата за надання державних гарантій та 

кредитів (ПОЗИК), залучених державою (код 24\1 О 1 ОО), У сумі 228,9 млн грн, 
плата за користування кредитами (позиками), залученими державою (код 

24110200), У сумі 394,8 млн грн; 
витрати загального ФОНДУ на виконання державою гарантійних 

зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 

(код 35\ \600), У сумі \266 млн гривень. 
Крім того, на 20 \4 рік за спеціальним фондом державного бюджету 

встановлено бюджетні призначення в сумі 16\4 млн грн на збільшення 

статутного капіталу ДП НАЕК «Енергоатом» (код бюджетної програми 

\\0\500). 
Таким чином, реалізація законопроекту має здійснюватись в межах 

Закону України «Про Державний бюджет України на 20\4 рік». 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку зазначає, що відповідна Гарантійна угода може 

бути ратифікована. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: 
Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 

атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції 

та розвитку» (реєстр. N!! 0054 від 07.\1.20\3), внесений Президентом України, 
матиме вплив на показники державного бюджету (буде здійснюватися в межах 

Закону України «Про Державний бюджет України на 20\4 рік», при цьому 
призведе до збільшення державного гарантованого боргу). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування підприємств 

на території міст-супутників промислових об'єктів) (реєстр. N!! 3674 
від 21.\1.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити з 1 січня 2015 року на п'ять 
років від оподаткування прибуток підприємств, розташованих на території 

міст-супутників промислових об'єктів, або у радіусі 30 км навколо них, якщо 
протягом звітного періоду в загальній кількості працівників підприємства 
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найбільшу питому вагу (не менш 70 %) складали працівники відповідного 

міста-супутника промислового об'єкта. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень 

податку на прибуток підприємств до бюджетів. 

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 9]). Крім того, 
відсутність фінансово-економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну 

визначити вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину 

бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що не підтримує прийняття законопроекту, зважаючи 

на таке. Надання додаткових переваг окремим платникам податків суперечить 

принципу побудови системи оподаткування, визначеному статтею 4 
Податкового кодексу України, який передбачає рівність усіх платників перед 

законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків. Крім того, 

запровадження спеціальних режимів оподаткування призведе, до втрати 

державою контролю за цільовим використанням звільнених від оподаткування 

бюджетних коштів, виникнення додаткових схем ухилення від оподаткування 

та ускладнення адміністрування податку, спричинить зменшення надходжень 
до бюджету. 

Належить також зазначити, що розробка даного законопроекту 

обумовлена розробкою системно пов'язаного з ним проекту Закону України 

«Про міста-супутники промислових об'єктів» (реєстр. NQ 3673 від 21.11.2013), 
яким, зокрема, визначаються правовий статус, організаційні та правові засади 

соціально-економічного розвитку міст-супутників промислових об'єктів. 

Зважаючи на це, законопроект за реєстр. N!! 3674 доцільно розглядати після 
прийняrгя законопроекту за реєстр. N2 3673. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо особливостей оподаткування підприємств на території міст

супутників промислових об'єктів) (реєстр. NQ 3674 від 2].11.2013), поданий 
народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від 

податку на прибуток підприємств). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим 
року залежно від часу прийняття закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо вдосконалення процедури державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) (реєстр. N!! 3696 
від 27.1 1.2013), поданий народними депутатами України Кальцевим С.Ф., 

Борита О.В. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті з метою вдосконалення процедури державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема, пропонується: 

виключення положень, що зобов'язують заявника реєструвати у 

встановленому цим Законом порядку право власності при здійсненні 

правочинів, яке вже було зареєстровано до 1 січня 2013 року; 
доповнення положень, що визначають зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав та їх обмежень, нормами, які передбачають 

необхідність зазначати у відповідному рішення державного реєстратора 

переліку документів, які необхідно подати додатково; 

доповнення положень, що визначають відмову у державній реєстрації 

прав, нормами, які передбачають зазначення обставин, що стали передумовою 

для відмови; 

збільшення заявнику строку на усунення недоліків в період зупинення 

розгляду заяви, з п'яти до тридцяти робочих днів. 

Крім того, законопроектом пропонується звільнення фізичних та 

юридичних осіб від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час 

проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до 

проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та Їх обтяжень», 

повернення заявникам державного мита та плати за надання витягу з 

Державного реєстру прав - у разі відкликання ним відповідної заяви, а також 

повернення плати за надання витягу у разі відмови у проведенні державної 

реєстрації прав. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту не підтримує його прийняття та зазначає, що відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів У країни від 21.1 1.2012 N!! І 204 «Про 
затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання 

інформації із зазначеного реєстру», прийнятої відповідно до частини третьої 

статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», за надання інформації з Реєстру у формі витягу 

справляється плата у розмірі 120 гривень, яка зараховується до спеціального 
фонду державного бюджету. Реалізація запропонованого у законопроекті 
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положення може призвести до недонадходження коштів від плати за надання 

витягу з Державного реєстру прав до спеціального фонду державного бюджету. 

Слід також зазначити, що згідно з пунктом 8 статті 11 і пунктом 17 
статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік)} 

надходження від плати за одержання інформації з державних реєстрів 

зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на 

забезпечення функціонування таких державних реєстрів. 

Проте, до 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). Крім того, 
відсутність фінансово-економічних оБІ'рунтувань не дає можливості Мінфіну 

визначити вартісну величину впливу законопроекту на показники бюджету. 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом з ДНЯ, 

наступного за днем його опублікування, не узгоджується з частиною третьою 

статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Крім того, Мінфін зауважує, що запропоноване законопроектом 

доповнення щодо повернення державного мита не є нормою відповідного 

Закону, а має регулюватися Декретом Кабінету Міністрів «Про державне 

мито». 

Відповідно до висновку Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно направити на доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вдосконалення процедури державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень) (реєстр. N~ 3696 від 27.11.2013), 
поданий народними депутатами України Кальцевим с.Ф., Борита 0.8., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального 

фонду державного бюджету від плати за надання витягу з Державного реєстру 

прав та може призвести до зменшення доходів місцевих бюджетів вІД 

державного 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. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
]нформацію про Jlроект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо визначення бази оподаТКУJJ3НІІЯ "РИ 

14 



нарахуванні заробіТIІОЇ плати (реєстр. N~ 3823 від 25.] 2.20] 3), подаllИЙ 

народним депутатом України Яценком Л.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У проекті закону пропонується встановити, що нараховані до 

оподаткування доходи у формі заробітної плати не можуть бути нижче 

середньої заробітної плати за видом економічної діяльності та займаною 

посадою ,а регіонами, визначеної центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері статистики. 

Крім того, у законопроекті передбачена кримінальна відповідальність за 

використання праці працівників без укладання трудового договору або з 

заниженням заробітної плати у трудовому договорі, а також за внесення 

неправдивих відомостей до трудового договору щодо займаної посади у вигляді 

штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (за повторне 

вчинення правопорушення передбачено штраф від 5 тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк до 3 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до 3 років). 
Згідно з пояснювальною запискою мстою законопроекту с забезпечення 

надходжень до місцевих бюджетів, а також до бюджету Пенсійного фонду та 

інших соціальних фондів. 

Однак, згідно з експертною оцінкою законопроекту Міністерство 

фінансів України вважає, що очікуваної автором законопроекту легалізації 

тіньової заробітної плати та збільшення податкових надходжень ймовірніше не 

відбудеться, а навпаки, запропоновані положення можуть призвести до 

поглиблення тінізації на тих підприємствах, де сплата податку здійснюється в 

даний час лише з суми мінімальної заробітної плати, що виплачується в якості 

офіційного доходу. Реалізація законопроекту може мати насЛІДКОМ 

переоформлення у недержавному секторі трудових договорів із штатними 

працівниками на цивільно-правові договори з фізичними особами

підприємцями задля цілей уникнення додаткових податкових витрат 

кримінальної відповідальності. 

Поряд з цим, запропоноване збільшення бази оподаткування під час 

нарахування заробітної плати призведе до необхідності збільшити видатки 

державного та місцевих бюджетів на додаткову суму податку на доходи 

фізичних осіб - працівників бюджетної сфери, оскільки цей податок доведеться 

нараховувати не на фактичну заробітну плату, яка, як правило, є нижчою за 

середній рівень заробітної плати у галузі відповідної економічної діяльності 

внаслідок впливу на Ті середнє значення більш високого розміру оплати прю {і у 

недержавному секторі. 

Зважаючи на наведене, Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку не підтримує прийнятгя законопроекту, оскільки у разі 
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його запровадження можливі недонадходження місцевих бюджетів з податку на 

доходи фізичних осіб у сумі близько І ,6 млрд грн, а також збільшення 

витратної частини бюджетів у сумі 3,9 млрд гривень. 
Крім того, запропонована законопроектом кримінальна відповідальність у 

разі виявлення відповідних правопорушень призведе до збільшення доходів 

державного бюджету (у разі застосування штрафів) та/або збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених (у раз позбавлення їх волі). 

Проте, до 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). Положення 
законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом через 60 
календарних днів з дня його опублікування не узгоджується з частиною 

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

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо визначення бази оподаткування при нарахуванні заробітної 

плати (реєстр. NQ 3823 від 25.12.2013), поданий народним депутатом України 
Яценком А.В., матиме вплив на показники бюджету (може призвести до 

зменшення доходів бюджетів від податку на доходи фізичних осіб та до 

збільшення видатків бюджетів на додаткову суму податку на доходи фізичних 

осіб для працівників бюджетної сфери, а також, у разі виявлення відповідних 

правопорушень, до збільшення доходів бюджету від штрафів та/або збільшення 

видатків бюджету на утримання засуджених). 

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] січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності для певних суб'єктів господарювання) 

(реєстр. N23632 від 18.11.2013), поданий народним депутатом України 
Зубком Г.Г. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 
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Законопроектом, зокрема, пропонується поширити право застосування 

спрошеної системи оподаткування, обліку та звітності (далі - ССО) на: 

- комунальні підприємства, які надають житлово-комунальні послуги 

споживачам, незалежно від обсягу отриманого ними доходу, за умови, що 

протягом звітного періоду тарифи на відповідні послуги не збільшуються; 

- комунальні підприємства міського електротранспорту, у яких не менше 

75 % загального оподатковуваного доходу отримано від надання послуг 

перевезення пасажирів електротранспортом, незалежно від загального обсягу 

отриманого доходу. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що прийняття законопроекту матиме вплив на доходну 

частину бюджету, оскільки пропонується розширити сферу застосування ССО. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо СКОРО'lення 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 9]). Крім того, 
відсутність фінансово-економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну 

визначити вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину 

бюджету. Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним 

законом з 1 січня 2014 року не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.] статті 4 
Податкового кодексу України. 

Крім того, Мінфін зауважує, що з метою створення умов для розвитку 

малого бізнесу в Україні в Кодексі було значно удосконалено ССО та 

розширено можливості щодо ті застосування суб'єктами підприємницької 

діяльності. Разом з тим, для ліквідації схем ухилення від оподаткування 1 

використанням ССО та уникнення нсоБІ'рунтованих втрат бюджету, в Кодексі 

встановлено обмеження щодо ті застосування. 

Так, згідно з підпунктом 291.5.5 пункту 291.5 ста'пі 29] Кодексу 

(відповідно до вимог Рекомендації Комісії Європейських Співтовариств від 

6 травня 2003 року щодо визначення малих та середніх підприємств 

(2003/361/ЄС)) не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти 

господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать 

юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або 

перевищує 25 відсотків. 
Зважаючи на визначення комунального підприємства відповідно до 

статей 63 і 78 Господарського кодексу України, єдиним засновником 

(учасником) комунального підприємства є територіальна громада в особі 

уповноважених органів. Тобто, Ті частка в цих підприємствах перевищує 

25 відсотків. 
Крім того, на думку Мінфіну, запропоновані зміни щодо поширення ССО 

на піДlІриємства комунальної фОРМИ власності ВИКЛЮЧНО для тих, які надають 

житлово-комунальні послуги, та послуги міСЬКОІ'О електротранспорту, не 

відповідають принципам побудови системи оподаткування, а саме: рівності усіх 
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платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації та нейтральності оподаткування - установлення податків та 

зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення 

конкурентоздатності платника податків. 

Враховуючи зазначене, а також те, що запропоновані зміни суперечать 

завданням, визначеним розділом «Реформа податкової системи» Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурснтоспроможна економіка, ефективна держава», щодо необхідності 

скорочення сфери застосування ССО, Мінфіном прийняття законопроекту не 

підтримується. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Податкового кодексу 
України (щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності для певних суб'єктів господарювання) (реєстр. ЛГ~ 3632 від 18.11.2013), 
поданий народним депутатом України Зубком г.г., матиме вплив на показники 

бюджету (може призвести до зменшення доходів бюджету від податку ІІа 

прибуток підприємств та до збільшення доходів місцевих бюджетів від єдиного 

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 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. 

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

України «Про виноград та виноградне вино» щодо сприяння роботі малих і 

середніх підприємств у галузі виноробства (реєстр ЛГ~ 3711 від 02.12.2013), 
поданий народними дспутатами України Джигою М.В., Табачником ял., 
Ващук К.Т., Апостолом М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про виноград та виноградне вино» та визначити термін «малий приватний 

виробник вина», вимоги щодо обов'язкової частки вирощування вітчизняних 

сортів винограду у господарствах всіх форм власності, а також внесення даних 

про виноградні насадження технічних та столових сортів винограду У 

господарствах всіх форм власності до електронної базІ! даних lСщастру 

виноградників України галузевими науково-дослідними установами У 1І0РЯДКУ, 

затвердженому центральним органом виконавчої влади з ПlІтань аграрної 

політики. 
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Як за'3начено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових фінансових витрат 1 Державного бюджету України. 
Слід зазначити, що положення законопроекту щодо ведення Кадастру 

виноградників України потребуватиме додаткових коштів на його створення та 

ведення. Крім того, у разі передбачення плати за внесення даних до такого 

Кадастру можуть виникнути надходження бюджету від плати за надання 

відповідних послуг. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про виноград та виноградне вино» щодо сприяння роботі малих і середніх 

підприємств у галузі виноробства (реєстр N!! 3711 від 02.12.2013), поданий 

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

Апостолом М.В., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

державного бюджету та може призвести до збільшення надходжень державного 

бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Угоди про 

створення загального науково-технологічного простору держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав, підписаної 3 листопада 1995 року, 

Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення загального 

науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав від 3 листопада 1995 року, підписаного 16 березня 2001 року, та 

Протоколу про внесення змін до Угоди про створення загального науково

технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

від 3 листопада 1995 року, підписаного 20 листопада 2009 року 

(реєстр. N!! 0056 від 27.11.2013 ), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет у закордонних справах. 

Законопроектом передбачається ратифікувати Угоду про створення 

загального науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав, підписану 3 листопада 1995 року, Протокол про внесення 
змін і доповнень до Угоди про створення загального науково-технологічного 

простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 
1995 року, підписаний 16 березня 2001 року, та Протокол про внесення змін до 
Угоди про створення загального науково-технологічного простору держав-
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учаСН!lIlЬ Співдружності Не-залежних Держав від 3 листопада 1995 року, 
підписаний 20 листопада 2009 року. 

Як за1начається у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

Угоди сприятиме проведенню узгодженої політики у пріоритетних напрямах, 

що становлять взаємний інтерес у рО1ВИТКУ науки і техніки, гармонізації змісту 

ті окремих компонентів і відповідних національних нормативно-правових баз 

країн-учасниць Угоди, створить правові підстави для надання Україні 

можливості використання науково-технологічних просторів, ринків науково

технічних товарів і послуг інших країн-учасниць Угоди. 

Реалізація положень вищезазначеної Угоди матиме вплив на показники 

державного бюджету з огляду на такі "tї положення. 

Так, відповідно до Угоди, визнання пріоритету науково-технологічно·{ 

сфери всіма державами - учасницями Угоди має виражатися, зокрема, у 

гарантованому рівні державного фінансування цієї сфери; для створення 

науково-технологічного простору передбачається вироблення фінансово

економічних механізмів і системи взаємних розрахунків і платежів для 

підтримки спільних наукових досліджень, формування міждержавних наукових 

і науково - технологічних програм і проектів, створення міжнародних наукових 

організацій, заснування міжнародних науково-дослідних центрів, участь вчених 

і фахівців у науково-дослідних роботах у рамках багатосторонніх науково

дослідних програм і проектів, створення за рахунок часткових внесків 

Міждержавного фонду науково-технічного співробітництва. 

Крім того, положення щодо скасування в рамках Співдружності митних 

обмежень при обміні результатами наукових досліджень, експериментальними 

і дослідними зразками і технологіями, передачі наукової літератури, науково

технічної інформації, приладів, експериментального устаткування, реактивів та 

інших матеріалів для науково-дослідних робіт, матиме вплив ІІа дохідну 

частину державного бюджету. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття зазначеного 

законопроекту та зазначає про неможливість визначити його вартісний вплив 

на показники бюджету у зв'язку з відсутністю фінансово-економічних 

розрахунків. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України в цілому підтримує необхідність 

посилення міжнародних зв'язків у науково-технологічній сфері, водночас 

висловлює зауваження до поданого законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про ратифікацію Угоди про створення 

загального науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності 
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Незалежних Держав, підписаної 3 листопада 1995 року, Протоколу про 

внесення змін і доповнень до Угоди про створення загального науково

технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

від 3 листопада 1995 року, підписаного 16 березня 2001 року, та Протоколу про 
внесення змін до Угоди про створення загального науково-технологічного 

простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 
1995 року, підписаного 20 листопада 2009 року (реєстр. N2 0056 від 27.11.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету 

(може потребувати додаткових витрат та змеНІІІувати надходження державного 

бюджету), і 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 у закордонних 
справах. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про військові 

поховання (реєстр. N'! 0059 від 09.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань європейської 

інтеграції. 

Законопроектом передбачається ратифікація Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про військові поховання. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його 

розроблено з метою створення законодавчих передумов для здійснення 

комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників другої світової війни та 

збереження місць поховання жертв військових дій. 
Витрати, які можуть виникнути під час реалізації Угоди, зокрема, роботи 

з впорядкування та утримання військових 1І0ховань, належить здійснювати за 

рахунок та в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України за бюджетною програмою «Пошук і впорядкування поховань жертв 

війни та політичних репресій». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація Угоди буде здійснюватися за рахунок та в межах бюджетних 

призначень за бюджетною програмою «Пошук і впорядкування поховань жертв 

війни та політичних репресій» (код 2751230). 
Згідно із узагальнюючим висновком Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України, вважає, що вищеза:значена Угода 

може бути ратифікована. 
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УХВАЛИЛИ: 
І. Реалізацію положень проекту Закону України про ратифікацію Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про 

військові поховання, (реєстр. N20059 від 09. І 2.20 І 3), поданого Кабінетом 

Міністрів України, належить здійснювати за рахунок та в межах бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України за бюджетною програмою 

«Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій». 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

відповідно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції. 

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

Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі у сільсьКlИ місцевості 

(реєстр. N!! 3776 від 18.12.2013), поданий народними депутатами України 

Лабазюком с.п., Скубашевським с.В. та іншими. 

ВідміТИЛIf: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати збору за проваджеllНЯ 

торговельної діяльності та діяльності з надання lIлатних послуг фельдшерські, 

фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та 

амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, що розташовані у 

сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або Їх 

структурні підрозділи, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється 

працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, та виключно за 

переліком, встановленим наказом МОЗ, а також на підставі договорів, 

укладених із ліцензіатом, що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень від 

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до місцевих 

бюджетів. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 7 частини першої статті 69 
Бюджетного кодексу України збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності належить до доходів місцевих бюджетів, шо не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. У зв'язку з цим, 

відповідно до статті І 03 Бюджетного кодексу України, реалізація 

запропонованого у законопроекті положення призведе до необхідності надання 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обl"рУlІтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та IІРОllозиції зміп до законодавчих актів 

України щодо СКОРО'lеНIІЯ витрат бюджету та/або ПРОIlО1l1ції джерел 
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додаткових надходжень бюджету ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету, що 

lІе відновідає ВlІмогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та РеПІаменту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
відсутність фінансово-економічних ро·зрахунків не дає можливосТІ 

Міністерству фінансів України визначити вартісну величину впливу 

законопроекту на доходну частину бюджету. 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 пунктами 4.].9 і 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є вирішення 

питання щодо забезпечення лікарськими засобами громадян України, які 

проживають у сільській місцевості. 

Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що діючі норми Податкового кодексу України не 

стримують забезпечення сільського населення лікарськими засобами, оскільки: 

від сплати зазначеного збору звільняються аІІтеки, що перебувають у 

державній та комунальній власності; 

торговельна діяльність з використання готових лікарських засобів 

віТЧИЗНЯНОІ·О виробництва здійснюються з придбанням пільгового торгового 

патенту; 

в сільській місцевості встановлюється зменшена ставка збору; 

платнику податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб надано 

право зменшувати своє податкове зобов'язання на суму сплаченого збору; 

від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з 

постачання лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також 

виробів медичного призначення. 

Зважаючи на викладене, а також на негативний вплив законопроекту на 

доходи місцевих бюджетів, Мінфіном не підтримується прийняття цього 

законопроекту. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо пільгової торгівлі у сільській місцевості (реєстр. N~ 3776 
від] 8.] 2.20] 3), поданий народними депутатами України Лабазюком сл., 

Скубашевським с.В. та іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе 
до зменшення доходів місцевих бюджетів від збору за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності). 

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

раніше] січня 20]6 року (або] 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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1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ВlІесення змін ЩJ деяких 

законів України (щодо працівників секретаріату І ІаціонаЛl,IІОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ 

соціально-економічної ради) (реєстр. N~ 2449а доопрац. від 13.11.2(13), 
поданий народним депутатом України Сухим Я.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом передбачається внести зміни до законів України 

«Про соціальний діалог в Україні» та «Про державну службу» щодо надання 

статусу державного службовця секретарю, його заступнику та працівникам 

секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Міністерство фінансів України вважає, що реалізація законопроекту не 

впливає на доходну або видаткову частину державного та місцевих бюджетів. 

Водночас, необхідно відмітити, що прийняття цього законопроекту і 

надання статусу державного службовця секретарю, його заступнику та 

працівникам секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради матиме наслідком встановлення таким працівникам умов оплати праці та 

пенсlИНОГО забезпечення на засадах, передбачених Законом України 

«Про державну службу», що потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету. 

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

фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Слід також звернути увагу, що змінами від 19.12.2013 р. N~714-YII дО 
Закону України «Про державну службу» (В редакції від 17.11.2011 р. N~ 4050- УІ) 

введення в дію цього Закону відтерміновано до 1 січня 2015 року. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

звертає увагу на необхідність проведення відповідних розрахунків витрат 

державного бюджету та надання фінансово-економічного обгрунтування до 

положень законопроекту, а також на невідповідність пропозиції щодо введення В 

дію законопроекту вимогам Бюджетного кодексу України та Регламенту 

Верховної Ради України. Крім того, зазначається, що Закон України 

«Про державну службу» передбачає надання статусу державного службовця тільки 

за умови визначення його положеннями цього Закону, за якими державним 
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службовцем є громадянин України, який займає посаду державної служби в 

державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті. 

УХВАЛИЛИ: 

Проект Закону України про внесення змін до деяких закоНІВ України 

(щодо працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально

економічної ради) (реєстр. N!! 2449а доопрац. від 13.11.2013), поданий народним 
деІІу-гатом України Сухим Я.М., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати бюджету). 

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

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

lIРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

законодавчих актів України (щодо підвищення соціальних гарантій найманих 

працівників) (реєстр. N!! 3388 від 09.10.2013), поданий народними депутатами 
України Кілінкаровим сл., Гончаровим с.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про виконавче провадження», «Про оплату праці», «Про колективні договори 

і угоди», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців», а також Кодексу законів про працю України, Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України». 

Зокрема, законопроект передбачає наступні зміни до: 

Кодексу законів про працю України щодо: 

-вилучення норми про обов'язковість формування тарифної сітки на 

основі тарифної ставки працівника першого тарифного розряду в розмірі, що 

перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; 

-встановлення норми, згідно якої оплата праці за неповний робочий час 

провадиться пропорційно відпрацьованому часу, але не менше розміру 

мінімальної заробітної плати; 

передбачення обов'язковості укладання трудового договору у 

письмовій формі і недопущення працівника до роботи без такого договору та 

порядок укладання такого договору; 

встановлення норми щодо зобов'язання роботодавця, при 

поновленні на роботі працівника за рішенням суду, укласти з таким 

праціВНIІКОМ трудової договір, нарахувати та виплатити йому заробітну плату у 

розмірі не НИЖ'lе середньої заробітної плати за відповідним видом економічної 

діяльності, нарахувати та сплатити відповідно до законодавства податок Ііа 
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доходи фізичних осіб та суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування; 

- покладання на Міністерство доходів і зборів України функції реєстрації 

усіх трудових договорів (з одночасним зняттям з територіальних органів 

Державної служби зайнятості України функuії реєстрації трудових договорів 

між працівником і фізичною особою) та здійснення державного нагляду і 

контролю за додержанням роботодавцями вимоги законодавства щодо 

реєстрації трудових договорів цеНТРШIЬНИМ opl'aHOM виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю. 

Закону України «Про оплату праці» щодо: 

встановлення нової норми щодо гарантій забезпечення мінімальної 

заробітної плати, згідно з якою заробітна плата працівнику за виконану 

місячну, погодинну норму праці не може бути нижчою за розмір мінімальної 

заробітної плати, а підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному 

розмірі не може бути підставою для збільшення норм виробітку; 

встановлення нової норми щодо запровадження поняття 

«гарантована заробітна палата», як встановленого Кабінетом Міністрів України 

МІНІМального розміру заробітної плати працівників відповідних 

класифікаційних груп (у законопроекті такі групи не визначено), який є 

обов'язковим для підприємств, установ, організацій, що не входять до сфери дії 

галузевих угод, та фізичних осіб, які використовують працю найманих 

працівників, крім новостворених суб'єктів господарювання та фізичних осіб 

протягом перших шести місяців Їх господарської діяльності; 

зміни умов та порядку визначення розміру мінімальної заробітної 

плати, зокрема, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 

наступний рік (у разі прогнозного індексу менше 105 % - встановлювати новий 

розмір мінімальної заробітної плати І раз на рік - з І січня, якщо прогнозний 

індекс перевищує 105 відсотків - з 1 січня та з І липня). Якщо розмір 

мінімальної заробітної плати менше 50 відсотків загального рівня середньої 
заробітної плати, то при встановленні розміру мінімальної заробітної ПJlати на 

наступний рік пропонується встановлювати ті зростання у розмірі не менше 2/3 
росту реального ВВП; 

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням 

пропозицій, вироблених шляхом консультацій у рамках Тристоронньої Комісії, 

склад якої формується з рівної кількості представників Сторін профспілок, 

роботодавців і Уряду та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Кодексу України про аДМІНІстративні правопорушення в частиНІ 

запровадження штрафних санкцій для посадових осіб підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців за 

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, 

виплату найманим працівникам заробітної плати чи інших доходів без Їх 

нарахування в установленому порядку у розмірі від 500 до І ООО 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8.500 до 17.000 ГРJlвеш,). Ті 
СШ\lі дії вчинені повторно - у розмірі 2000 неоподатковувапих мінімумів доходів 
громаДЯIl (34.000 гривень). 
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Кримінального кодексу України 13 частині посилення матері3JIЬІЮЇ 

відповідальності роботодаl3l\Я '~a незаконне звільнення працівника з роботи 

IІрОПОНУЄТЬСЯ карати штрафом від І ОО до 200 нсоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (за чинною редакцією до 50 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян). Ті самі дії вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, 

вагітної жінки чи одного з батьків або особи, яка їх замінює і виховує без ОДllOго 

з подружжя дитину віком до ] 4 років або дитину-інваліда карати штрафом від 
200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за чинною 

редакцією - від 50 до ] ОО неоподаткованих мінімумів доходів громадян). 
Крім того, пропонується запровадити штрафні санкції за нарахування 

заробітної плати в розмірах, нижчих від установленої законом мінімальної 

заробітної плати за виконану праl\івником місячну чи погодинну норму праці, 

фактичний допуск працівників до роботи без оформлення трудових відносин у 

розмірі від 500 до І ООО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 8.500 до ] 7.000 гривень). Ті самі дії вчинені повторно - у розмірі від І ООО до 

2000 неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян (від 17.000 до 

34.000 гривень), або виправними роботами на строк до 2-х років, або арештом 
на строк до 3-х місяців, з позбавлснням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Ті самі дії вчинені втретє і 

більше - караються позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років. 
Водночас, якщо винна особа сплатила всі належні платежі та 

відшкодувала шкоду, завдану державі, поновила права працівника, то вона 

звільняється від кримінальної відповідальності. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

норм даного законопроекту може потребувати додаткових видатків з 

бюджету на забезпечення запропонованої періодичності встановлення розмірів 

мінімальної заробітної плати та на оплату праці працівників, які працюють 

неповний робочий час. 

Також реалізація положень законопроекту вплине на доходну частину 

бюджету за рахунок надходжень від збільшення штрафних санкцій та від 

виплати зобов'язань роботодавця працівнику у разі встановлення судом факту 

та періоду роботи такого працівника без оформлення трудового договору. 

Крім того, встановлення кримінальної відповідальності у вигляді 

позбавлення волі може призвести до розширення кола засуджених та 

відповідно до збільшення видатків державного бюджету на утримання в 

установах виконання покарань засуджених за відповідний злочин, у разі його 

вчинення та застосування такого покарання. 

Міністерство фінансів має зауваження до окремих положень 

законопроекту (копію експертного висновку пропонується надіслати комітету, 

головному з опрацювання даного законопроекту). 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 
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Термін набрання чинності, визначений у :Jaконопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на ПОКа1НИКИ бюджету 

(ЗI\'lеншують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. При цьому зазначається, що у законопроекті є ряд положень, які 

дійсно покликані поліпшити соціальний захист найманих працівників, в той же 

час законопроект містить положення, які, навпаки, звужують права найманих 

працівників та позбавляють їх встановлених у законодавстві гарантій на працю. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення соціальних гарантій 

найманих працівників) (реєстр. N2 ЗЗ88 від 09.10.20] З), поданий народними 
депутатами України Кілінкаровим СЛ., Гончаровим с.в., має вплив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону 

України «Про адміністративні послуги» щодо відтермінування початку 

функціонування Єдиного державного порталу (реєстр. N2 З527 від О] .11.20 ІЗ), 
поданий народним депутатом України Омельченком ВЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект, за визначенням автора, розроблено з метою створення 

умов для забезпечення реалізації у повному обсязі завдань, нокладених на 

центри надання адміністративних послуг Законом України «Про 

адміністративні послуги». 

У законопроекті пропонується: 

вилучити положення, за яким суб'єктам надаЮіЯ адміністративних послуг 

забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень та видавати їм 

оформлені результати щодо надання адміністративних послуг, якщо такі 
послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг 

(зміни до статті 12 Закону); 
відтермінувати початок функціонування Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг, оскільки Планом заходів щодо створення Єдиного 
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державного порталу адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 N!! 718, передбачено, що надання 
адміністративних послуг через телекомунікаційні мережі буде забезпечуватись 

поступово протягом 2014-2016 років (зміни до статті 20 Закону). 
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту реалізація його 

положень не потребуватиме додаткових фінансових витрат. 

Водночас, створення та ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг, держателем ЯКОl'О є центральний орган виконавчої 

влади з питань економічної політики, забезпечується за рахунок коштів 
державного бюджету, що реалізується в межах відповідного обсягу бюджетних 

призначень цього органу влади. 

Однак, до законопроекту не надане обrpунтування щодо можливостей 

фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді необхідних 

заходів. 

Міністерство фінансів вважає за можливе прийняття законопроекту, 

зазначаючи про відсутність у міністерства інформації щодо неготовності 

центрів надання адміністративних послуг з 1 січня 2014 року забезпечити 
виконання у повному обсязі завдань, покладених на них Законом України 

«Про адміністративні послуги». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про адміністративні послуги» щодо відтермінування початку функціонування 

Єдиного державного порталу (реєстр.N!!3527 від 01.11.2013), поданий 

народним депутатом України Омельченком ВЛ., не має прямого впливу на 

показники бюджету і буде реалізовуватись за рахунок державного бюджету в 

межах бюджетних призначень головного розпорядника коштів. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість операцій платників податку при погашенні заборгованості за 

рахунок заставного майна (реєстр. N~ 3791 від 19.12.2013), поданий народними 
депутатами України Лабунською А.В., Купрейчик І.В., Бондарем В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на 

додану вартість операції платників податку з відчуження заставного майна у 

разі погашення заборгованості за рахунок заставного майна та переходу права 

власності на нього до банківських установ. 

НезважаЮЧIl на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

пока1JШКИ доходів державного бюджету, його авторами не надано ПРОJJО"3lщій 

зміJJ до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 
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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 першого числа місяця, наступного за його 

опублікуванням) 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. 

Слід також 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 зазначає, що запропоноване звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість на операції платників податку з відчуження 

заставного майна без чітких обмежень щодо вартості такого майна, відчуження 

якого буде звільнятися від оподаткування, може призвести до звуження бази 

оподаткування, що негативно вплине на надходження податку на додану 

вартість до державного бюджету, а тому не ПІДтримує прийняття 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змІН до Податкового кодексу 

України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість 

операцій платниКІВ податку при погашенні заборгованості за рахунок 

заставного майна (реєстр. Н!! 3791 від 19.12.2013), поданий народними 

депутатами України Лабунською А.ІЗ., Купрейчик І.В., Бондарем В.В., 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. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про органи самоорганізації 

населення (реєстр. Н!! 3704 від 29.11.2013), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

ВідміТJlЛИ: 

ГОЛОВНИМ '3 підготовки та JJопереднього РО'Н'ЛЯДУ заКОНОІlроекту є 

Комітет 111І11'311& держаВНОJ'О будівництва та MiCI~eBOГO саМОВРЯJlУl3аШIЯ. 
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Законопроектом ВИЗl1ачаЄТl,СSl правовий статус та порядок створення, 

органіЗа!{ії діяльності, дострокового припинення повноважень і ліквідації 

органів самоорганізації населення. 

У llOЯСlІІовалМlій записці до "JаКОllопроекту зазначено, що його реалізація 
не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету. 

Водночас, ряд статей законопроекту містять положення, реалізація яких у 
разі прийняття закону, призведе до зменшення доходів та збільшення видатків 

місцевих бюджетів. До таких, зокрема, належать положення: 

- пункту 2 статті 15, згідно з яким органи самоорганізації населення 

звільняються від реєстраційного збору за проведення державної реєстрації; 

- статті 19, де встановлено що фінансовою основою діяльності органів 
самоорганізації населення є кошти місцевих бюджетів для здійснення 

повноважень; 

- пункту З статті ЗЗ, щО зобов'язує утримання та ремонт приміщення, яке 
може бути надане органу самоорганізації населення в оперативне управління, 

здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- ПУНКТУ 6 статті ЗЗ, відповідно до якого для підприємств, що 
перебувають в управлінні органів самоорганізаЦІІ населення, можуть 

встановлюватись пільги із сплати місцевих податків і зборів. Поряд з тzш, 

зазначеllе не УЗ20д.жусться з вимогою nУНЮnУ 12.3.7 Податкового кодексу 
УкраїIIZI, згідно з яким сіЛЬСЬКШt, сеЛl/ЩНZlJН, .міСЬКZlJlІ радШІ не дозволяється 

встаllовлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для 

OKpeAtIIX юрuдll'LНZIХ та фізиЧНІIХ осіб-nідnРllЄJO.щів і фіЗ1JЧ/ll1Х осіб або звільняти 
іх від сплати тaкzlX податків та зборів. 

Крім того, у статті 25 законопроекту визначено, що оплата праці 

керівника та секретаря органу самоорганізації населення, які можуть працювати 

на постійній основі чи за сумісництвом, здійснюється за рахунок коштів органу 

самоорганізації населення або коштів з інших джерел. Однак, законопроект не 

містить положень, які б встановлювали перелік конкретних джерел 

формування коштів органу самоорганізації населення, крім тих, що вказані у 

статті 19, тобто бюджетних коштів. 
Поряд з тим, реалізація положень статті 12 проекту закону щодо 

проведення виборів органу самоорганізації населеного пункту (представника 

мікрогромади) перших і у подальшому потребуватиме бюджетних коштів на їх 

проведення. 

Крім того, у разі прийняття сільською, селищною, районною у місті радою 
рішення про встановлення оплати праці керівнику, секретарю органу 

самоорганізації населеного пункту (обраного членами мікрогромади відповідно 

до закону) ті виплата згідно із статтею 12 законопроекту здійснюється за 
рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Поряд з тим, період роботи на посаді представника мікрогромади за 

певних умов зараховується до стажу служби в органах місцевого 

самоврядування, що може вплинути на умови пенсійного забезпечення. 

Реалізація такої норми може призвести до додаткових витрат державного 

бюджету, оскільки, пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого 
самоврядування здійснюється на умовах, визначених законодавством України 
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про державну службу.(1гіU//о i'~ С/11аП1I1/L1О 37 'JUKOHY YKpaїl1ll «П/Ю деРЖ'ОВlІ)' 

слу.жбу» '1асmlllЮ nеllсії, яка nеревuщус роз.\/ір пенсії із солідар"ої CllCIIU!.\/l/, ЩО 

nрuзначається віді10нідllО до 3ако//у Yh'paї///l "Про загаль//оо606 'язкове 

дер.J/СЩlllе ne1lcizi//e сmрахувШI1lЯ" та в/IІ1JШ'l)'ЄIl1ЬСЯ за раху//ок коштів 

ПеJlсіЙl/ого фонду Украііlll, вlil1ла'lУЄI11ЬСЯ за paXYIIOK коштів Дер,Ж'ав//ого 

бюджету України). 

Зважаючи, що згідно з Прикінцевими положеннями законопроекту 

стаття 12 набуде чинності після завершення адміністративно-територіальної 
реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, то 

додаткові витрати державного і місцевих бюджетів будуть у наступних 

бюджетних періодах. При цьому реалізація статті J 2 в частині проведення 

виборів здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на вибори депутатів 

сільської, селищної, міської, районної у місті ради, сільського, селищного, 

міського голови, на що також звертає увагу Міністерство фінансів України. 

Водночас, всупереч вимогам частини третьої статті 9 \ Регламенту 

Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій для 

досягнення збалансованості державного бюджету, 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у 

законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України, якою передбачено, що закони України або Їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після \ 5 липня року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону України про органи самоорганізаЦll населення 

(реєстр. N'!! 3704 від 29.\ 1.2013), внесений Кабінетом Міністрів України, 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, з 
урахуванням винятків, запропонованих автором, 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 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків И!! 3 і 4 
Хмельницької атомної електричної станції» щодо фінансування робіт з 

підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури 

територій Рівненської та Хмельницької областей, на які поширюється зона 
спостереження Хмельницької атомної електричної станції (реєстр. N'23302 
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(доопрац.) від 

Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

10.12.2013), поданий народним депутатом України 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України 

«Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків N~ 3 і 4 
Хмельницької атомної електричної станції» статтею 3, встановивши вимогу 
щодо додаткового lІерерахування коштів замовником будівництва енергоблоків 

N!! 3 і 4 Хмельницької АЕС в обсязі 10 % від кошторисної вартості будівництва 
цих енергоблоків до державного бюджету шляхом сплати збору на соціально

економічну компенсацію ризику населенпя, яке проживає па території зони 

спостереження. Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва 

енергоблоків. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається про необхідність 

проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкцій окремих 

об'єктів, розташованих на території населених пунктів, на які поширюється 

зона спостереження Хмельницької АЕс. 

Слід зазначити, що згідно із статтею 12 Закону України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» населення територій, 

на яких розміщуються ядерні установки, має право на соціально-економічну 

компенсацію ризику від їх діяльності, зокрема на: 

- використання частини коштів, що інвестуються в будівництво ядерних 

установок, на будівництво об'єктів соціального призначення; 

- створення та підтримання у справному стані об'єктів спеціальної 

соціальної інфраструктури. 

Відповідно до статті 12-2 Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» кошти від збору на соціально-економічну 

компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження, 

спрямовуються у вигляді субвенції із спеціального фонду державного бюджету 

до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких 

поширюються зони спостереження платників збору і розподіляються між ними 

у співвідношенні: для обласних бюджетів - 30 %, бюджетів районів і міст 

обласного значення - 55 %, бюджетів монофункціональних міст - супутників 

ядерних установок - 15 %. Використання коштів на фінансування заходів щодо 
соціально-економічної компенсаЦll ризику ЗДlИснюється виключно за 

напрямами та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 року N!! 91 
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» 

визначено формулу розподілу субвенції між спеціалЬJIИМИ фондами місцевих 

бюджетів та напрями їі використання, серед яких, зокрема, здійснення заходів 

щодо реалізації IJpOeHiB будівництва, реконструкції, капітального та IlОТОЧIIОГО 
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ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі 

навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту, об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, 

систем зв'язку, захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), які 

розташовані на території зони спостереження та пройшли відповідно до 

законодавства технічну інвентаризацію, мереж постачання електричної енергії, 

води, газу, тепла та водовідведення, будівель і споруд, призначених для Їх 

обслуговування. 

Таким чином, питання використання коштів збору на підтримання у 

належному стані об'єктів інфраструктури адміністративно-територіальних 

одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних 

електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом», унормоване чинним законодавством 
і не потребує додаткового врегулювання. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 

у спеціальному фонді державного бюджету зазначена субвенція передбачена 

обсягом 183,8 млн гривень. Її розподіл між бюджетами адміністративно
територіальних одиниць буде затверджено відповідним рішенням Кабінету 

Міністрів України (на 2013 рік для бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць, які входять в зону спостереження Хмельницької АЕС було 

передбачено зо млн грн субвенції, на 2012 рік - 24 млн гривень). 
Що стосується збільшення обсягу збору на соціально-економічну 

компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 

(частина перша розділу І законопроекту), то необхідно звернути увагу на таке. 

Виходячи з вимог статті 4 Закону України «Про порядок прийняття 
рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і 

об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення» та статті 12-1 Закону У країни «Про використання 
ядерної eHeprll та радіаційну безпеку», статтею 2 Закону України 

«Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків Н23 4 
Хмельницької атомної електричної стаНЦIl» визначено, що замовник 

будівництва енергоблоків H~ 3 і 4 Хмельницької АЕС спрямовує кошти в обсязі 
1 оо млн грн на спорудження об'єктів соціального призначення шляхом сплати 
збору соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження. Зазначені кошти враховуються в кошторисі 

будівництва енергоблоків Н!! 3 і 4 Хмельницької АЕС і перераховуються до 

державного бюджету. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 Н!! 498-р 

«Про схвалення техніко-економічного обrpунтування будівництва енергоблоків 

Н!! 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції» загальна кошторисна вартість 
будівництва схвалена у сумі 36758,4 млн грн (з урахуванням, зокрема, 

1 оо млн грн на фінансування будівництва об'єктів соціального призначення на 
території зони спостереження). 

Запровадження додаткового перерахуваНIІЯ до держаВIIОІ'О бюджету 1 О % 
від кошторисної вартості будівництва цих енергоблоків (3675,8 мЛІ! ГР") 
нризведе до збільшення надходжень до Сllеціального фОНJlУ державного 

бюджету збору на со!(іально-еКОllоміЧIІУ компенсацію РИ'зику lІасеJIСНIJЯ, "роте 
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одночасно збільшить кошторисну вартість будівництва зазначених 

Сllсргоблокі ІЗ. 

Враховуючи, що віДПОІЗідно до стаТТІ 

«Про електроенергетику» регулювання тарифів на 

вироблену на атомних електростанціях, здійснюється 

17 Закону Україl!l! 

електричну енергію, 

з урахуванням обсягів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зоні 

спостереження, реалізація даної законодавчої пропозиції може зумовити 

підвищення тарифів на електричну енергію. В свою чергу, зазначене 

спричинить негативні явища у роботі підприємств, а саме: збільшення 

собівартості продукції (послуг), зменшення прибутку тощо і, як наслідок, 

зменшення надходження податків та зборів до бюджетів. Крім того, 

підвищення тарифів на електроенергію для бюджетних установ призведе до 

необхідності вишукування додаткових коштів з державного та місцевих 

бюджетів. 

Поряд з тим, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки), як визначено у частині 

першій статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків N2 3 і 4 
ХмеЛЬНИІ~ЬКОЇ атомної електричної станції» щодо фінансування робіт з 

підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури 

територій Рівненської та Хмельницької областей, на які поширюється зона 

спостереження Хмельницької атомної електричної станції (реєстр. N23302 
(доопрац.) від 10.12.2013), поданий народним депутатом України 

Вознюком Ю.В., має вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення доходної і видаткової частини державного і місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після І 5 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 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

законодавчих актів України (щодо забезпечення відкритості, прозорості та 

демократичності виборів Президента України, народних депутатів України, 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. N!1 2280а (доопрац.) від 04.11.20 І 3), 
поданий народними депутатами України Наливайченком В.О., 

Ванзуряком Р.с. та іншими. 
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Відмітили: 

ГОЛОВНИМ з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Проектом Закону пропонується Вllести зміни до назви та преамбули 

Закону України «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та 

демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» 
щодо закріплення обов'язку використання системи відеоспостереження на 

виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів, а також зберігання та використання створеної в процесі 

відеоспостереження інформації. 

Крім того, передбачається внесення змін до статей 1, 4 та 6 згаданого 
Закону, відповідно до яких: 

- дільнична виборча КОМІСІЯ забезпечує початок безперервного 

функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення, 

запису та збереження інформації одночасно з початком підготовчого засідання; 

- функціонування системи відсоспостереження у такому реЖИМІ 

припиняється після підписання протоколу дільничної виборчої КОМІСІІ про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою 

"уточнений"; 

- збільшується кількість суб'єктів виборчого процесу, які мають право на 
звернення до Центральної виборчої комісії із запитом щодо отримання 

інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження. 

Закріплюється обов'язок Центральної виборчої комісії надавати відповідну 

інформацію за запитом кандидатів на пост Президента України, кандидатів у 

депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, політичних 

партій - суб'єктів виборчого процесу та в інших випадках, встановлених 

законом. 

- збільшується строк зберігання Центральною виборчою КОМІСІЄЮ 

інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, з одного 

до п'яти років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. 

Крім того, новою статгею 212-21 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення пропонується встановити, що порушення порядку здійснення 

відеоспостереження на виборчих дільницях посадовими особами органів 

державної влади, службовими особами постачальника (виконавця) товарів, 

робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення фУНКІ(іонування 

системи відеоспостереження, членами відповідної виборчої комісії, 'І-і головою 

або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки - тягне за собою 

накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме вишукання 

додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів на забезпечення роботи 

системи відеоспостереження під час підготовки та проведення відповідних 

виборів та опосередковано вплине на доходну частину державного бюджету, 

збільшуючи Ті, у зв'язку із накладенням штрафу за відповідні правопорушення. 
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Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу України 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 плаповому, 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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у ІІСРШОМУ читанні законопроект доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення відкритості, прозорості та демократичності 

виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селишних, 

міських голів) (реєстр. NQ 2280а (доопрац.) від 04.11.2013), поданий народними 
депутатами України Наливай ченком В.О., Ванзуряком Р.с. та іншими, є таким, 

що має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків 

державного та місцевих бюджетів та опосередковано вплине на доходну 

частину державного бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівпицтва та місцевого самоврядування. 

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

Податкового кодексу України щодо стимулювання природоохоронних заходів 

при веденні гірничих робіт (реєстр. NQ 2811 (доопрац.) від 17.12.20] 3), поданий 
народними депутатами України Ковалем 0.1., Мирним О.Б., Байсаровим Л.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної !lОлітики. 

Законопроектом ПРОlIOІІУЄП,СЯ , І сіЧІІЯ 2()15 Р0КУ виключити з об'єкту 
ОllодаткуваНIІЯ екологічним lІО)ЩТКОМ обсяги та види забруднюючих реЧОВ!lН 

та/або СІІОЛУК, щО утворюються внаслідок господарської діЯJII,ності 'і 

використання 1-31У (метану) вугіЛЬНIІХ роДовиш. ПРІІ цьому З І сіЧI/Я 20/6 року 
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пропонується до обсягів газу (метану) вугільних родовищ що викидається в 

атмосферне повітря, запровадити ставки екологічного податку у розмірі 

1,75 відсотка середньої митної вартості, якщо концентрація метану менше 

25 відсотків; у розмірі 3 відсотків середньої митної вартості, якщо концентрація 
метану складає 25 або більше відсотків; у розмірі 5 відсотків середньої митної 
вартості, якщо концентрація метану складає 35 або більше відсотків. Також 
законопроектом пропонується 3 1 січня 2015 року запровадити пільгову ставку 
плати за користування надрами у розмірі 1,25 відсотка середньої митної 

вартості для видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації 

вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних 

порожнин. 

Незважаючи на втрати доходів бюджету внаслідок реалізації законодавчої 
ІНІЦіаТИВИ, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (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). При цьому, через відсутність належного фінансово
економічного обrрунтування неможливо визначити обсяг втрат доходів 

бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначас 

що не підтримує законопроект, зважаючи на таке. Запровадження положень 

законопроекту призведе до розширення кола податкових галузевих пільг, що в 

свою чергу призведе до втрат доходів бюджету. Зобов'язання підприємств 

отримувати додаткові документи (висновки) щодо ВИ1начення концентрації 

метану вугільного родовища (ділянки) для справляння екологічного податку не 

відповідає основним напрямкам Програми економічних реформ на 2010-2014 
роки, якими передбачено скорочення кількості дозвільних документів, а 

запровадження диференційованих ставок екологічного податку 

ускладнюватиме адміністрування та контроль за правильністю його обчислення 

податковими органами. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України !ІрО внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання природоохоронних заходів при веденні гірничих 

робіт (реєстр. N~ 2811 (доопрац.) від] 7.12.20 13), поданий народними 

депутатами України Ковалем 0.1., Мирним О.Б., Байсаровим л.В., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 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 ] 5 липня 20] 4 року - не 

раніше І січня 20 І 6 року (або І січня нзступrЮГО 1а цим року залежно віл часу 

!ІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати KOl\liTeTY Верховної РаЛlj УкраїНІ! з lІитаllЬ 

податкової та МІІТІЮЇ 1І0JIітики. 
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1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України (ЩОДО розвитку сфери поштового зв'язку) (реєстр. N~ 3588 
відО8.11.2(13), подаНIІЙ наРОДНIІМИ депутатами України КошулинськимР.І3., 

І3ітівим А.М. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань транспорту і зв'язку. 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 

посилення правових гарантій розвитку національного оператора поштового 

зв'язку, а також для вирішення низки проблем в вищезазначеній галузі, які 

пропонується вирішити шляхом внесення змін до законів України 

«Про поштовий зв'язок», «Про оренду державного та комунального майна», 

«Про житлово-комунальні послуги» та «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств». 

РеаліЗаІ\ія положень законопроекту щодо надання національному 

оператору поштового зв'язку виключного права на надання послуг поштового 

зв'язку органам державної влади, органам місцевого самоврядування України, а 

також державним банкам України (зміни до Закону УкраїІIll «Про nОUlтовиZЇ 

зв 'язок») може призвести до збільшення видатків бюджетів (що пов'язане з 

монополізацією ринку таких послуг). 

Водночас, згідно з положенням законопроекту в частині змін до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається 

звільнення національного оператора поштового зв'язку від участі у конкурсі на 

оренду державного та комунального майна. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 34 частини другої статті 29 
Бюджетного кодексу України надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховується до 

загального фонду Державного бюджету України. При цьому, пунктом 20 
Додатку }fg 2 до Методики розрахунку орендної плати за дер:жавне ,майно та 
пропорцій П'розnоділу, затверд:JiCеної постановою Кабінету Міністрів України 

від 04 J/совтllЯ /995 р, N! 786, для націоналыІго оператора поштового зв'язку 
B.Jтce встаllовлеllO орендну плату за користуваllНЯ дер:жавнUJlЛ та КОМУIІШIl>mш 

майном за пільговими УАювClA1И порівняно з iHU/Uft,tlI орендарями. 
Водночас, відповідно пункту 14 статті 69 Бюджетного кодексу України 

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності зараховується до доходів 

загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Відтак, запропоновані у законопроекті зміни до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», можуть призвести до зменшення 

надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не надано 

належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 
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розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або Дfкерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання чинності, ВИ1начений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України зазначає, зокрема, що: 

реалізація законопроекту може мати негативний вплив на доходну та 

видаткову частину бюджетів, однак через відсутність розрахунків вартісну 

величину впливу не визначено; 

внесення зміни до Закону України «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств (малу приватизацію)>> щодо необхідності отримання 

згоди національного оператора поштового зв'язку на приватизацію будівель 

(споруд, приміщення) або Їх окремих частин, в яких на підставі договору 

розміщуються об'єкти поштового зв'язку національного оператора зв'язку, 

потребує узгодження із нормами Закону України «Про приватизацію 

державного майна» та «Про приватизацію невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію)>>. Так, відповідно до статті 12 Закону України 

«Про приватизацію державного майна», а також частини п'ятої статті 7 Закону 
У країни «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)>> рішення щодо приваТИ1ації державного майна приймається 

державними органами приватизації на підставі пропозицій, які подаються 

уповноваженими органами управління державного майна або покупцями. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України законопроект потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо розвитку сфери поштового зв'язку) (реєстр. N2 3588 від 08.11.2013), 
поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., Вітівим А.М. та 

іншими, має вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень 

до державного та місцевих бюджетів, збільшення видатків державного та 

місцевих бюджетів). 

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

транспорту і зв'язку. 
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ЗаКОllоnроекти, як; .МШОI11Ь вплив ІІа 1l01шзuиКll бюд.Jlсеmу 

та nотреБУЮI11Ь узгодJlсеll11Я з бюдJlсеnl1/u.!И заКОl/одавсmвОJ~t 

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 63 

Закону України «Про вищу освіту» щодо відкриття рахунків у державних 

банках (реєстр. N2 3763 Бід 17.12.2013), поданий народним депутатом України 
Тігіпком с'л. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є І(омітет з питань науки і освіти. 

Законопроектом пропонується надати право вищим навчальним закладам 

державної та комунальної форм власності зараховувати власні надходження, 

визначені Бюджетним кодексом України, на рахунки, відкриті у державних 

банках. 

Таке положення не відповідає вимогам статті 43 Бюджетного кодексу 

України, згідно з якою в Україні передбачено казначейське обслуговування 

бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, 

відкритого у Національному банку України. Казначейське обслуговування 

бюджетних коштів передбачає, зокрема, розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів 

відповідно до законодавства, а також контроль за здійсненням бюджетних 

повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних 

зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими 

зобов' язаннями. 

Крім того, законопроект не узгоджується із визначеним 

статтею 7 Бюджетного кодексу України принципом єдності бюджетної системи, 
що забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, 

єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, 

єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та 

звітності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту впливатиме на видаткову частину державного та 

місцевих бюджетів, а шодо вартісного впливу на показники бюджету відмічає, 

що надання права вищим навчальним закладам державної та комунальної форм 

власності проводити фінансові розрахунки через банківські установи призведе 

до виведення бюджетних коштів з-під контролю Державної казначейської 

служби понад 11,3 млрд грн (за спеціальним фондом державного бюд.жету-
10,7 Jltлрд грн; місцевlL'С бюджетів - 0,6 Jltлрд грн) та збільшить ризики 

нецільового і нераціонального використання спеціального фонду 

розпорядниками коштів. Крім того, відмічено, що здійснення банками операцій 

з обслуговування бюджетних УСТа/ІОВ Бюджетним кодексом України не 

передбачеlIО. 

Загалом Мінфін з огляду на невідповідність законопроекту вимогам 

ьюджетного кодексу України вважає прийняття заКОНОllроекту недоцілыlм •. 
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Також належить зауважити, що розміщення власних надходжень 

бюджетних установ у банках створює певні ризики втрати таких коштів, 

зокрема, у разі неефективної роботи відповідної банківської установи. 

Разом з тим слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний з 

іншим законопроектом цього ж автора «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо відкриття бюджетними установами рахунків у державних 

банках» (реєстр. N2 3764 від 17.12.2013), а відтак розглядати ці законопроекти 
належить взаємоузгоджено та в певній послідовності, а саме законопроект за 

реєстр. N'l 3763 доцільно розглядати тільки після прийняття законопроекту за 
реєстр. N'l 3764 для забезпечення узгодженості з бюджетним законодавством. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України "ро внесення змін до статті 63 Закону України 
«Про вищу освіту» щодо відкриття рахунків у державних банках 

(реєстр. N'l 3763 від 17.12.2013), поданий народним депутатом України 

Тігіпком С.Л., може мати негативний вплив на показники бюджету (призведе до 
виведення з-під контролю Казначейства значного обсягу бюджетних коштів та 

збільшить ризики нецільового і нераціонального використання спеціального 
фонду розпорядниками коштів). У разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 20 І 4 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. Законопроект є таким, що не відповідає вимогам БюджеТIІОГО кодексу 
України (насамперед, статей 7 і 43). 

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

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

Податкового кодексу України щодо поліпшення умов ведення бізнесу 

(реєстр. N2 3606 від 13.11.2013), поданий народним депутатом України 

Тігіпком с.л. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України, зокрема: 

скасувати збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і з 

метою компенсації втрат доходів бюджету підвищити ставки акцизного 

податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво 

на 10 - 10,4 %; 
скасувати загальнодержавний збір за першу реєстрацію транспортного 

засобу та запровадити екологічний податок під час першої реєстранії в Україні 

транспортних засобів; 

встановити єдиний шraтіж - рентна llлата шляхом об'єднання у ньому 

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістраЛhНIІМ\! 
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нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами ПРИРОДНОГО газу та аміаку територією України, також плати за 

користування надрами, плати за землю, збору за користування радіочастотним 

ресурсом України, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів, які пропонується визначити як рентну плату; 

доповнити перелік груп платників єдиного податку сьомою групою -
сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва з попередній рік дорівнює або перевищує 75 %, при цьому 
скасувати фіксований сільськогосподарський податок; 

визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно загальну 

площу житлових приміщень, а не житлову; 

скасувати місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичний збір, збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності (з 2016 року) та передбачити справляння адміністративних зборів за 
видачу патентів на провадження певних видів підприємницької діяльності, 

в тому числі туристичної діяльності та діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках відповідно до змін, які будуть внесені до Закону 

України «Про адміністративні послуги»; 

внести зміни до адміністрування податку на додану вартість щодо 

скасування податкових накладних та встановлення єдиних обов'язкових 

реквізитів первинних документів. 

Крім того, у законопроекті пропонується включити до переліку 

підакцизних товарів природний газ (передбачити ставку акцизного податку на 

природний газ, що реалізується для суб'єктів господарювання та бюджетних 

установ, - 2 %, а для населення - 3 %) та електричну енергію (передбачити 
ставку податку - 3 %), водночас скасувавши збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, 

виробленої кваліфікованими когенераційними установками, та збір у вигляді 

цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх 

форм власності. 

При цьому, пунктами 41 та 42 розділу І законопроекту передбачено, що 

особи - виробники електричної енеРГll на малих гідроелектростанціях 

спрямовують кошти у розмірі суми акцизного податку на будівництво нових та 

реконструкцію і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій, а контроль за 

цільовим використанням таких коштів покладено на НКРЕ. 

Таке положення щодо цільового спрямування відповідного податку є 

виключно предметом регулювання бюджетного законодавства, а відтак 

суперечить нормам Бюджетного кодексу України, зокрема: cTaтri І 

(Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у 

процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства), 

частині п'ятій cTaтri 13 (розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, 
Їх складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом та законом 

про Державний бюджет України). 
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Автором законопроекту разом із зазначеним законопроектом подано 

системно пов'язаний з ним проект закону «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України у зв'язку зі скороченням кількості податків і зборів» 

(реєстр.И~ 3607 від 13.11.2013), але у ньому не пропонується врегулювання 
питання щодо цільового спрямування частини акцизного податку. 

Поряд з цим, законопроектом у зв'язку із запропонованими змінами до 

Податкового кодексу України пропонується внести зміни до Водного, 

Земельного, Лісового кодексів України, Кодексу Укра'іни про надра, законів 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про угоди про 

розподіл продукції», «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску 

через державний кордон України», «Про оренду землі», «Про радіочастотний 

ресурс України», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», що не відповідає назві 

поданого законопроекту. 

Щодо впливу законопроекту на показники бюджету слід зауважити таке. 

Зокрема, запропоноване підвищення ставки акцизного податку ІІа спирт 

етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво на І О - 10,4 % не 
компенсує втрат доходів від передбаченого скасування збору на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства (на 2014 рік передбачено планові 
надходження від такого збору в обсязі 1,2 млрд гривень). За розрахунками 

Міністерства фінансів України збільшення ставок акцизного податку має бути 

щонайменше на 13,3 %. 
Водночас, запропоноване законопроектом розширення бази 

оподаткування податком на нерухоме майно призведе до збільшення 

надходжень місцевих бюджетів від цього податку. 

Отже, законопроект матиме вплив на показники бюджетів, проте, до 

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, відсутність 

фінансово-економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну визначити 

вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину бюджету. 

Положення законопроекту щодо набрання чинності більшості норм закону 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. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що підтримує прийняття законопроекту з урахуванням 

наданих зауважень, зокрема, таких: 

з метою досягнення принципу соціальної справедливості при 

оподаткуванні майна пропонується в законопроекті передбачити, що база 
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оподаткування податком на нерухоме майно розраховуватиметься на основі 

вартості такого майна; 

враховуючи необхідність впорядкування визначення розміру бази 

оподаткування для платників єдиного податку сьомої групи 

(сільгоспвиробники) з урахуванням інфляційних процесів в еКОНОМІЦІ та з 

метою сприяння збільшенню надходжень місцевих бюджетів, пропонується 

передбачити норму СТОСОВІ \О щорічного коригування бази оподаткування з 

урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, 

визначеного станом на ] січня базового податкового (звітного) року; 
у зв' язку із запропонованим у законопроекті з 0].01.2016 року 

скасуванням збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

IІрОIIОНУЄТЬСЯ передбачити у розділі ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу положення щодо упередження врахування від'ємного значення 

отриманого від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, що не буде 

відшкодовано за рахунок доходів у майбутніх періодах від такої діяльності, при 

визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток починаючи з 

01.01.20]6 року. 
запропоноване скасування інституту податкових накладних та 

встановлення єдиних обов'язкових реквізитів первинних документів в цілях 

справляння податку на додану вартість є передчасним, оскільки потребує 

детального вивчення враховуючи те, що зазначена заміна призведе до 

ускладнень не тільки в адмініструванні ПДВ, а також до додаткового 

навантаження на платників податку та банківського сектору. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо поліпшення умов ведення бізнесу (реєстр. N23606 від 

]3.] 1.20]3), поданий народним депутатом України Тігіпком сл., матиме вплив 
на показники бюджету (призведе як до зменшення, так і до збільшення доходів 

бюджетів від окремих платежів). 

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

раніше] січня 20] 6 року (або] січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону); 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, 

статей] та 13), а саме: пункти 4] і 42 розділу І виключити. 
3. 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 та доповнень 

до статті 64 Закону України «Про вищу освіту» (щодо підвищення розміру 
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стипендій) (реєстр. N2 3694 від 25.! 1.2013), поданий народними депутатами 
У країни Присяжнюком О.А., Зубчевським ОЛ. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 64 Закону України 
«Про вищу освіту», зокрема, встановити, що розмір мінімальної стипендії ДJlЯ 

осіб, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або 

комунальної власності за денною (очною) формою навчання за КОШТИ 

державного або місцевого бюджету, не може бути менше розміру мінімального 

прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць відповідної 

вікової категорії. 

Реалізація законопроекту потребуватиме суттєвих додаткових витрат 

державного та місцевих бюджетів. За оцінкою Міністерства фінансів України 

такі видатки становитимуть понад 20 млрд гривень. 
Водночас, запровадження такої законодавчої пропозиції не відповідає 

частині другій статті 95 Конституції України, якою встановлено, що виключно 
законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки 

держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих 

видатків, якою регламентована необхідність забезпечення збалансованості 

державного бюджету, а також положенням частини другої статті 4, частини 
другої статті 23, частини першої статті 30 Бюджетного кодексу України, якими 
конкретизуються вищезазначені конституційні вимоги. Крім того, положення 

законопроекту не узгоджуються із вимогами статті 116 Конституції України та 
статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими 

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової та податкової 

політики, політики у сфері освіти. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом 1аконодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 
скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України вважає І1РИЙНЯТТЯ законопроекту 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище, та потребу 

суттєвих додаткових коштів для його реалізації. 

Узагальнюючий висновок Головного haykobo-еКСIlертного управління 

Апарату Верховної Ради України ІІа даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін та доповнень до статті 64 
Закону Укра'іни «Про вищу освіту» (ЩОДО підвищення розміру стипендій), 

(реєстр. N~ 3694 від 25.11.2013), поданий наРОДНIlМИ депутатами України 

Присяжнюком О.А., Зубчевським ОЛ.: 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати державного та 
місцевих бюджетів), і 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); 

- рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

при опрацюванні законопроекту взяти до уваги необхідність дотримання вимог 

Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України». 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
і освіти. 

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

України «Про комплексну реКОНС'ірукцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду» (реєстр. N~ 2496а (доопрац,) від 07.11.2013), поданий 

народними депутатами України Гержовим ІО.І., Любоненком ІО.в. та іншими. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є Комітет з 

питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду», забезпечуючи вдосконалення процедур ЗДlИснення комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів), в яких розміщені житловий і нежитловий 

фонди, та приведення у відповідність з іншими законами України з питань 

будівельної діяльності положень цього закону для практичного їх застосування, 

Законопроект, як зазначається в пояснювальній записці, не потребує 

додаткових коштів із Державного бюджету України. 

Водночас його реалізація безпосередньо пов'язана із залученням коштів 

державного та місцевих бюджетів, а також коштів фондів комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів), утворених відповідно до закону у складі 

міСІ(евих бюджетів. Такі вимоги містяться у статті 9 законопроекту, де 

визначаються джерела фінансування комплексної реконструкції кварталів 

( мікрорайонів). 
Згідно з пунктом 6 частини першої статті 11 законопроеК1У місцеві ради 

зобов'язані створювати фонди комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) за рахунок коштів, що надійшли від продажу і оренди 

комунального майна, землі, у складі відповідних місцевих бюджетів. Така 
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пропозиція не відповідає Бюджетному кодексу, насамперед, в частині визначення 

джерел фонду: 

- відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу надходження 
від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній 

власності, та орендна плата за земельні ділянки, що є однією з форм плати за 

землю, зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, які не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і забезпечують 

виконання власних повноважень місцевого самоврядування. Включення цю: 

надход.жень до складу цільового фонду розбалансує загальниіі фонд місцевих 

бюд.жетів, оскільки цільові фонди, утворе1lі MiclfeBllMlI радами, 1Іале.J/сать до 

спеціального фО1lду місцевих бюджетів; 

- відповідно до частини першої статті 71 Бюджетного кодексу кошти від 
відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них є надходженнями 

бюджету розвитку місцевих бюджетів, який є складовою спеціального фОНДУ 

місцевих бюджетів, і спрямовується на витрати, що визначені частиною другою 

статті 71 Бюджетного кодексу, згідно з рішенням місцевої ради. З огляду на склад 
видатків бюд.жету розвитку, зазначені у заКО1l0nроекті наnрЯJНU за ріlllеlll/я.~1 

місцевої ради мо:жуть бути забезnече1lі за ра>..У1l0К бюд;J/Cету розвитку лtісцевих 

бюд.жетів без створення цільового фонду. 

При встановленні обов'язків інвестора - забудовника у пункті 8 частини 
першої статті 13 законопроекту передбачено, що ним забезпечується створеllllЯ 
СО1lіальної та іЮlСеllерно - транспортної інфраструюnурu в ме.Жах територій 

для KOJltnqeKC1l0Ї peKOllcmpYKlfiї кварталів (А1ікрораilОllів) на засадах узгодження 

інтересів територіальних громад, мешканців та інвесторів-забудовників за раХУ1l0К 

коштів інвесторів - забудовників та ОР2Шlів місцевою са'l/оврядуваl/1/Я, 11І0 

виЗllачеllО і1lвесmиціЙІІll.М дoгoвopO_~I. 

Виконання зазначених положень потребуватиме збільшення видатків 

місцевих бюджетів. При цьому слід зазначити, що бюджетне законодавство не 

містить терміну «кошти органів місцевого самоврядування». Зважаючи на 

завдання законопроекту та з урахуванням термінології Бюджетного кодексу 

ймовірно належить вжити вираз «за рахунок коштів місцевого бюджету». 

Поряд з тим, згідно з частиною другою статті 13 законопроекту інвестор
забудовник звільняється від сплати пайової участі у створенні соціальної та 

інженерно - транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту, кошти 

якої згідно з частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України 

зараховуються до доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів. Відтак реалізація 

такої пропозиції може призвести до зменшення надходжень місцевих бюджетів. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не 
надано належного фінансово-економічного обгрунтування та пропозицій для 

досягнення збалансованості бюджетів. 

Міністерство фінансів України вважає, що розгляд і прийняття 

законопроекту є недоцільним. При цьому, зазначає, що статтю 17 «Особливості 
орендної плати за користування землею» розділу ІУ та підпункти 3 та 4 (відповідно 
до нумерації законопроекту) пункту 3 розділу V щодо внесення змін до законів 
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України «Про пла1)' за землю» та «Про оренду земЛІ» належить виключити, 

ОСКІльки: 

- із набранням чинності Податковим кодексом України втратив чинність 

Закон України «Про плату за землю». Одночасно діюча редакція Закону України 

«Про оренду землі» не містить норм щодо питань оподаткування земель 

державної та комунальної власності. Відповідно до чинного законодавства 

України Ilитання оподаткування, в тому числі питання справляння плати за землю, 

регулюються Кодексом. 

- згідно з пунктом 7.3 статті 7 Податкового кодексу України будь-які 
питання оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися 

або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 

положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, 
що закони У країни або Їх окремі положення, які впливають на показники бюдже1)' 

(зменшують надходження бюдже1)' та/або збільшують витрати бюдже1)') і 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду (реєстр. NQ 2496а (доопрац.) від 07.11.2013), поданий народними 

депутатами України Гержовим Ю.І., Любоненком Ю.В. та іншими, має 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видаткової 

частини державного і місцевих бюджетів та до зменшення доходів місцевих 

бюджетів). У разі прийня'ГГя 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 наСТУIlНОГО за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітс1)' Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики 

при доопрацюванні законопроек1)' узгодити його положення з Бюджетним 

кодексом України в частині застосування бюджетної термінології та вимог щодо 

джерел формування цільового фонду, а також з положеннями Податкового 

кодексу України ЩОДО орендної плати за землю. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про адміністративно

територіальний устрій (реєстр. NQ 3373 (доопрац.) від 30.10.2013), поданий 

народним дспутатом України Кутовим В.г. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект, за визначенням автора, встановлює правові засади 

адміністративно-територіального устрою в Україні, а також систему 

адміністративно-територіальних одиниць, порядок утворення та внесення змін 

до адміністративно-територіального устрою; передбачає створення Державного 

реєстру адміністративно-територіальних одиниць. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його прийняття 

не передбачатиме видатків з Державного бюджету України. Однак, таке 

суперечить статті 20 законопроекту, згідно з якою фінансове забезпечення 

вирішення питань територіального устрою, зазначених у законопроекті, 

пропонується здійснювати за рахунок цільової субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, а витрати, пов'язані з ведення Державного 

реєстру аДМІНІстративно-територіальних одиниць, за рахунок коштів 

державного бюджету. Зважаючи, що у даному випадку субвенція місцевим 

бюджетам - це також кошти державного бюджету, то реалізація положень 

статті 20 законопроекту буде мати наслідком збільшення видатків державного 
бюджету. 

При цьому, в порушення вимог частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та IІРОПОЗИЦlИ для 

досягнення збалансованості державного бюджету. Про таке зауважили Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України та 

Міністерство фінансів України. 

Поряд з тим, законопроект містить положення, які не узгоджуються з 

бюджетним законодавством: 

- у статті 20 законопроекту вжито вираз «у формі цільової субвенuїі з 

Державного бюджету України». Однак, у термінології Бюджетного кодексу 

України (стаття 2) та у його тексті (зокрема, статті 96,97, 101) застосовується 
термін «субвенuію>, як міжбюджетний трансферт для використання на певну 

мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання 

субвенції; 

- стаття 16 законопроекту передбачає надання містам статусу міст 

обласного підпорядкування за умови, якщо вони не потребують дотації 

вирівнювання з Державного бюджету України. Слід зауважити, що відповідно до 

пункту 22 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України дотація 
вирівнювання - це міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної 

спроможності бюджету, який його отримує. Обсяг дотації вирівнювання 

визначається згідно із статтею 98 Бюджетного кодексу України на основі 
формули за єдиними підходами для місцевих бюджетів з урахуванням 

відповідних параметрів та затверджується щорічно у законі про Державний 

бюджет, і тому не може слугувати підставою для прийняття такого ріlllення. 

Міністерство фінансів не підтримує rIриііняття законопроекту, 

зазначаючи серед іншого, що оіДСУТllість ФіllаrIсово-еКОllоміЧIlО,·О 
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обгрунтування унеможливила визначення вартісної величини впливу ІІа 

показники лержавного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Нерховної Ради України 

надає ряд зауважень до законопроекту, основним з яких є невідповідність його 

положень Конституції України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Поряд з тим, відмічає, що запропонована у 

законопроекті дата набрання чинності законом (з 25 жовтня 2015 року) є 

незрозумілою, оскільки не пов'язана жодним чином з датою прийняття даного 

законопроекту. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про аДМІНІстративно-територіальний устрій 

(реєстр. N~ 3373 (доопрац.) від 30.\ 0.2013), поданий народним депутатом 

України Кутовим в.г., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного бюджету). У разі прийняття відповідного 

закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше І січня 

2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше І січня 2016 року (або І січня 

наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту узгодити із Бюджетним 

кодексом України положення статті 16 законопроекту, виключивши умову 
щодо надання дотації вирівнювання, та статті 20 в частині визначення субвенції 
та /або інших джерел фінансового забезпечення відповідних заходів. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про місто-герой Севастополь 

(реєстр. N~ 3552 від 06.11.2013), внесений народними депутатами України 

Колесніченком В.В., Новинським В.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Метою прийняття законопроекту, як зазначається у пояснювальній 

записці, є правове визначення статусу міста Севастополя, особливостей його 

адміністративно-територіального устрою, здійснення у місті місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. 

При цьому, законопроектом визначаються особливості формування 

бюджету міста та гарантії щодо здійснення містом Севастополем особливих 
функцій. Запропоновані положення не повною мірою узгоджуються з нормами 
чинного бюджетного законодавства, зокрема: 

- у частині другій статті 18 проекту закону щодо визначення порядку 
формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого 
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самоврядування МІста на враховано, що саме Бюджетним кодексом України 

визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, П 

принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства, тобто регулюються 

відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджетів; 

- частина друга статті 19 щодо зарахування до бюджету міста 

1 ОО відсотків податку на прибуток, а також субвенцій та субсидій з Державного 
бюджету України на виконання загальнодержавних функцій в обсязі 

1 ОО відсотків суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються 

на території міста Севастополя, не узгоджується з пунктами 1, 2, 9 частини 
першої статті 7, статтею 29, частиною першою статті 67 Бюджетного кодексу 
України; 

- частина третя статті 19 щодо недопустимості передачі коштів з бюджету 
міста до державного бюджету суперечить частині першlИ статті 1 ОО 
Бюджетного кодексу України, згідно з якою встановлено, якщо розрахунковий 

обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних 

бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та 
обласного значення) бюджетів, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього 
Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, для 

такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до 

державного бюджету; 

- частини шоста та сьома статті 19, пункти 2, 4 та 7 статті 23 стосовно 
передбачення у державному бюджеті додаткових субвенцій та компенсацій 

бюджету міста не узгоджуються із статтею 95 Конституції України, якою 

визначено, що виключно законом про Державний бюджет України 

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

цільове спрямування цих видатків. 

ІЦодо частини шостої статті 19 законопроекту Міністерство фінансів 

зауважує таке: 

• відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації 
про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та 

перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території 

України від 28.05.1997 року Українська сторона передає в оренду Російській 
Стороні земельні ділянки і розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури, 

а також акваторію бухт в м. Севастополі і Феодосійському порту; 

• нарахування сум платежів за використання Чорноморським флотом 
Російської Федерації земельних ділянок і розміщених на них об'єктів 

інфраструктури здійснюються шляхом щорічного зменшення рівними частками 

державного боргу України перед Російською Федерацією до повного 

погашення заборгованості. Отже, проведення зазначеного розрахунку не 

передбачає грошових виплат як з боку Російської Федерації, так і з боку 

України; 

• починаючи з 2006 року щорічно у законах України про державний 
бюджет на відповідний рік передбачаються кошти на компенсацію втрат 

доходів бюджету міста Севастополя внаслідок розміщення на його території 
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Чорноморського флоту Російської Федерації в межах наявного фінансового 

ресурсу держави; 

- пункт 6 статті 2З проекту закону щодо затвердження стабільних, не 
менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин державного 

бюджету та бюджету м. Севастополя не узгоджується із статтею 96 Конституції 
України, якою встановлено, що Державний бюджет України затверджується 

щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по ЗІ грудня, частиною 
першою статті З Бюджетного кодексу України; 

- пунктом 7 статті 2З законопроекту пропонується надання державою 
субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та 

на інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій, 

проте законопроектом не визначено перелік загальнодержавних функцій, які 

можуть виконуватися містом Севастополем, на які необхідно виділення 

фінансових ресурсів. 

Крім того, пункт 1 статті 2З законопроекту, який передбачає надання 
державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури 

міста, суперечить Закону України «Про інвестиційну діяльність», відповідно до 

якого держава гарантує лише права суб'єктів інвестиційної діяльності та 

захист інвестицій. 

Що стосується пункту 4 частини другої статті 20 законопроекту, то 

пунктом 12.3.7. Податкового кодексу України не дозволяється сільським, 

селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки 

місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців і фізичних осіб або звільняти Їх від сплати таких податків та 

зборів. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зазначаючи, 

що його прийняття призведе до зменшення надходжень до державного 

бюджету, його розбалансування та потребуватиме вишукання додаткових 

фінансових ресурсів з державного бюджету. 

В той же час, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано пропозицій щодо додаткових джерел 

проведення таких видатків з державного бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Слід відмітити, що відповідно до частини другої статті 4 Бюджетного 
кодексу України бюджетна система України і Державний бюджет України 

встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет 

України. Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини 

визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми 

цього Кодексу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про місто-герой Севастополь (реєстр. N2 З552 
від 06.11.20IЗ), внесений народними депутатами України Колесніченком В.В., 

Новинським в.в., має вплив на показники бюджету (може призвести до 

зменшення доходної частини та збільшення видаткової частини державного 
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бюджету). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроек'ry узгодити його положення з 

вимогами частини першої статті 3, частини другої статті 4, пунктів 1, 2, 9 
частини першої статті 7, статті 29, частини першої статті 67, частини першої 
статті 100 Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про місто Севастополь - місце 

дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил України (реєстр. N!!3552-1 
від 20.11.2013), внесений народним депутатом України Яценюком АЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Метою прийняття законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є 

визначення спеціального статусу міста Севастополя, особливостей здійснення 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Статтями 3 та 4 законопроекту пропонуються зміни до адміністративно
територіального устрою Севастополя та системи органів місцевого 

самоврядування на рівні адміністративно-територіальної одиниці 
Севастополь, а у статтях 5 та 6 законопроекту встановлюються сфери 

компетенції ради Севастополя (орган місцевого самоврядування, юрисдикція 

якого розповсюджується на всю територію Севастополя) та органів місцевого 

самоврядування громад. 

Відповідно у статті 14 законопроекту визначаються особливості 

формування місцевих бюджетів: Севастополя та адміністративно-

територіальних одиниць, розташованих на території міста. 
Встановлюючи будь-які особливості формування місцевих бюджетів, 

належить звернути увагу на вимогу частини другої статті 4 Бюджетного 
кодексу України, відповідно до якої бюджетна система України і Державний 

бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом та законом про 

Державний бюджет України. Якщо іншим нормативно-правовим актом 

бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, 

застосовуються відповідні норми цього Кодексу. 

Відтак, положення статті 14 законопроекту не відповідають вимогам 
Бюджетного кодексу України. 

Зокрема, частиною першою статті 14 проекту закону передбачається, що 
місцеві бюджети адміністративно-територіальних ОДИНИЦЬ, розташованих ІІа 

території Севастополя, фОРJ1.1УЮn7ЬСЯ відповідно до сфери іх кщmеmенції і /((1 

ОСІ/ові відl1овід/l/П; фінансових /юрлtаl11l1вів бюU.J/сеl11/ЮЇ· забезnе'lеllосmі в 
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порядку, визначеному Бюджетним кодексом України з урахуванням 

особливостей, визначених законопроектом. 

Проте, відповідно до часТlШИ першої статті 94 Бюджетного кодексу 
України фі//а//совий //орматив бюд.?lсет//оі· забезnече1/0сті використовується 

для вUЗllа'lеlll/Я розподілу .міжбюд:J/Cетнux трансфертів. 

Згідно із частиною першою статті 98 Бюджетного кодексу України 

дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і 

районним бюджетам, визначається як перевищення розрахункового обсягу 

видатків, перелік яких визначено статтями 88-89 цього Кодексу (для бюд:нсетів 
міст Києва та Севастополя - статтЯJl,/l/ 88-90 цього Кодексу), обрахованого із 
застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та 

коригуючих коефіцієнтів над розрахунковим обсягом кошика доходів місцевих 

бюджетів. 

Отже, під час визначення центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної політики, обсягу міжбюджетних 

трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного 

бюджету) застосовується розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів. 

Право затверджувати місцеві бюджети законодавчо закріплене за 

відповідними місцевими радами. Загальна сума доходів, видатків та 
кредитування місцевого бюджету визначається рішенням про місцевий бюджет. 

Положення частини першої, другої та третьої статті 14 законопроекту 
суперечать нормам статей 64, 65, 66, 69 Бюджетного кодексу України в частині 
встановлення нормативів відрахувань від подадків, зборів та інших платежів до 

місцевих бюджетів, складу доходів місцевих бюджетів, та статті 68 цього 
Кодексу, якою встановлено, ЩО склад доходів і видатків бюджетів районів у 

містах визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих 

районним у містах радам. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між 

міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється у порядку, 

затвердженому міською радою. Якщо району у місті адміністративно 

підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та видатків бюджетів 

таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у 

порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень 

відповідних місцевих рад. 

Надання дотації вирівнювання з державного бюджету бюджетам 

територіальних громад, які входять до складу міста Севастополя, суперечить 

пункту першому частини першої статті 97, частині першій статті 98 та пункту 6 
Перехідних положень Бюджетного кодексу України. 

Крім того, чинна редакція частини другої статті 66 Бюджетного кодексу 
України, на яку посилається автор законопроекту, не містить пункти 3-5, а 
частина друга статті 69 - пункт 5. Отже, дохідна та видаткова частини бюджету 
м. Севастополя, включаючи бюджети, які входять до складу зведеного бюджету 

міста, не будуть збалансованими. 

Слід зазначити, що реалізація законопроекту унеможливить виконання 
вимог частини першої статті 100 Бюджетного кодексу України відповідно до 
якої якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим, 
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обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) 

бюджетів, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищує 
розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований ІЗ 

застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та 
коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, 

що підлягають передачі до державного бюджету. 

Частиною четвертою статті І 4 та пунктом 5 частини шостої Перехідних 
та прикінцевих положень проекту закону пропонується додатково до видатків 

бюджету Севастополя та бюджетів територіальних громад, що враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, nередбачатu кощтu ІІа 

комnеl/саціlO втрат доходів (плати за землю) цих бюджетів від розміщення та 
функціонування командування та основної частини Військово-Морських Сил 

України, дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської 

Федерації. 

ІЦодо зазначених положень законопроекту Міністерство фінансів 

зауважує таке: 

- склад видатків бюджету міста Севастополя, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначається відповідно до 

статей 88-90 Бюджетного Кодексу України, а компенсація внаслідок надання 
державою податкових пільг здійснюється відповідно до статті 103 Бюджетного 
Кодексу України в результаті втрат доходів місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Таким чином, 

запропонована норма суперечить основним положенням Бюджетного кодексу 

України в частині розмежування доходів та видатків місцевих бюджетів між 

такими, що враховуються та не враховуються при визначені обсягу 
міжбюджетних трансфертів. При цьому: 

• плата за землю є джерелом доходів, що не враховуються при визначені 
обсягу міжбюджетних трансфертів; 

• статтею 282 Податкового кодексу України визначено, що Збройні Сили, 
які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів, звільняються від сплати земельного податку; 

• частиною другою статті 14 Закону України «Про Збройні Сили України» 
передбачено звільнення військових частин, військових навчальних закладів, 

установ та організацій Збройних Сил України від сплати усіх видів податків за 

землю, води, інші природні ресурси та закріплене за ними майно відповідно до 

податкового законодавства; 

- відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Російської 

Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту 

та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації ІІа території 

України від 28.05.1997 Українська Сторона передає в оренду Російській 

Стороні земельні ділянки і розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури, 

а також акваторію бухт в м. Севастополі і Феодосійському порту; 

- нарахування сум платежів за використання Чорноморським флотом 

Російської Федерації земельних ділянок і розміщених на них об'єктів 

інфраструктури здійснюються шляхом щорічного зменшення рівними частками 
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державного боргу України перед Російською Федерацією до повного 

погашення заборгованості. Отже, проведення зазначеного розрахунку не 

передбачає грошових виплат як з боку Російської Федерації, так і з боку 

України; 

- починаючи з 2006 року, щорічно у законах України про державний 
бюджет на відповідний рік передбачаються кошти на компенсацію втрат 

доходів бюджету міста Севастополя внаслідок розміщення на його території 

Чорноморського флоту Російської Федерації в межах наявного фінансового 

ресурсу держави. 

Пункти 5 та 6 частини другої Перехідних та прикінцевих положень 
законопроекту, якими передбачається формування бюджетів новоутворених 

органів місцевого самоврядування, не узгоджуються з положеннями глави 12 
Бюджетного кодексу України, якою врегульовано порядок складання та 

виконання місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України не підтримує запропонований 

законопроект і вважає, що законопроект потребує приведення у відповідність 

до вимог бюджетного законодавства. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його 

реалізація не потребує додаткових видатків з державного бюджету, проте, 

враховуючи, що законопроектом передбачається розширення складу видатків 

місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, а також надання бюджету міста додаткових трансфертів з 

державного бюджету, його прийняття потребуватиме вишукання додаткових 

фінансових ресурсів з державного бюджету. 

В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано пропозицій щодо додаткових джерел проведення 

таких видатків з державного бюджету для досягнення його збалансованості. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про місто Севастополь - місце дислокаЦlI 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України (реєстр. N~З552-1 

від 20.1 1.20 ІЗ), внесений народним депутатом України Яценюком АЛ., має 
вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видаткової 

частини державного бюджету). У разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 
15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або] січня наступного за 
цим року залежно від часу ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту узгодити його положення з 
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вимогами статей 64-66, 68, 69, частини першої статті 97, частини першої 

статті 98, глави 12, пункту 6 Перехідних положень Бюджетного кодексу України, 
виключити пункти 5-6 частини другої Перехідних та прикінцевих положень, як 
такі, що не відповідають вимогам Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

Податкового кодексу України щодо податкових пільг (реєстр. N2 3777 
від 18.12.2013), поданий народним депутатом України Тимошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань· податкової 

та митної політики. 

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є 

вдосконалення та законодавче врегулювання порядку надання податкових 

пільг, що дозволить здійснити обrрунтовані висновки щодо надання переваги 

тим чи іншим інструментам стимулювання економіки в існуючих умовах, та 

послужить запорукою недопущення втрат бюджету. 

Проектом закону пропонується доповнити Податковий кодекс України 

додатковими положеннями стосовно визначення критеріїв ефективності пільг 

та підстав для їх надання. Зокрема, передбачено, що критеріями фіскальної 

ефективності пільг є співвідношення між поточними витратами доходів 

бюджету від надання податкових пільг і майбутніми доходами бюджету, 

отриманими від сплати податку (новий підпункт 14.3.1 статті 14 Податкового 
кодексу України). При цьому, вираз «поточні витрати доходів бюджету» є 

некоректним та не відповідає бюджетній термінології. У цьому контексті слово 

«витратю> слід замінити словом «втрати». Слід зазначити, що термін «втрати 

доходів бюджету» застосовується у бюджетному законодавстві, зокрема у 

пункті 3 частини третьої статті 60 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що заКОНОllроект потребує доопрацювання зважаючи, зокрема, що крім 

запровадження дефініцій щодо цього lIитання законопроект не містить 

основних напрямків щодо чіткого визначення критеріїв ефективності пільг, не 

передбачає звітності, відповідно до якої буде здійснюватися проведення 

перевірок контролюючими органами. При цьому, запропонований автором 

законопроекту критерій фіскальної ефективності Пlльг не може 

використовуватись у процесі моніторингу за використанням податкових пільг, 

його можна буде застосовувати лише після припинення їх дії і повноцінної 

сплати податків суб'єктом господарювання. Відтак, розрахунок фіскальної 

ефективності податкових пільг за цим критерієм навряд чи матиме практичне 
значення. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо податкових пільг (реєстр. N~ 3777 від 18.12.2013), подюшй 

народним депутатом України Тимошенком В.А.: 

І) не матиме впливу на показники бюджету. У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством; 

2) рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести ЙОГО 

положення у відповідність до бюджетного законодавства, зокрема, в абзаці 

третьому пункту 1 розділу І (щодо доповнення статті 14 Податкового кодексу 
України новим підпунктом 14.3.1) слово «витрати» замінити словом «втрати». 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

б) опосередкований 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про оголошення природної 

території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного 

зна'Іення (реєстр. N~ 3655 від 20.11.2013), поданий народними депутатами 

України Ківаловим с.В, Барвіненком В.Д. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з ПІдготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Проект Закону передбачає: оголошення природної території 

Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення -
курортом Куяльник; затвердження меж округу і зон санітарної охорони 

курорту. 

За поясненням автора, реалізація законопроекту не потребує додаткових 

витрат з державного бюджету. 

Поряд з тим, у статті 25 Закону України «Про курорти» визначено, що 
фінансування курортів державного та місцевого значення, включаючи розвиток 

транспорту, систем водопостачання та каналізації, телерадіомовлення та 

зв'язку, енергозабезпечення, проведення природоохоронних заходів, 

здійснюється відповідно до державних та місцевих програм за рахунок джерел, 

передбачених законом України. 

Отже, оголошення природної території Куяльницького лиману Одеської 

області курортом державного значення, зумовить у перспективі необхідність 

виділення коштів на розвиток курорту, розробку програм та реалізацію 

програм, спрямованих на створення його інфраструктури, покращення 

транспортного сполучення та дорожнього господарства, матеріально-технічної 

бази тощо, про що також зазначає Міністерство фінансів України. 

Міністерство фінансів підтримує прийняття законопроекту. 

59 



УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону УкраїНІ! про оголошення природної території 

Куяльниuького лиману Одеської області курортом державного значення 

(peccTp . .N~ 3655 від 20.11.2013), поданий народними депутатами України 

Ківаловим с.в, Барвіненком В.д. та іншими, має опосередкований вплив на 

показники бюджетів (може призвести до збільшення видатків державного і 

місцевих бюджетів у разі прийняття відповідних програм розвитку курорту). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

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

розділу УІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про житлово

комунальні послуги» (peccTp . .N2 3753 від 12.12.2013), поданий народним 

депутатом України Табаловим А.О. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до розділу УІІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» тимчасово, до 

І січня 2015 року, запровадити мораторій на проведення перевірок 

Антимонопольним комітетом України комунальних підприємств, які надають 

житлово-комунальні послуги. Як зазначається в пояснювальній записці до 

законопроекту, реалізація проекту закону дозволить підвищити конкурентну 

спроможність комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні 

послуги, сприятиме зменшенню розміру заборгованості цих підприємств та 

відновленню нормального режиму Їх функціонування, що в свою чергу 

призведе до створення умов для надання якісних послуг населенню. 

Автором законопроекту визначено, що реалізація положень поданого 

проекту Закону України не потребує додаткових видатків з Державного 

бюджету України. Водночас, наслідком проведених перевірок, як зазначається 

у пояснювальній записці, є застосування фінансових санкцій. 

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного 

бюджету. Відтак, реалізація проекту закону може призвести до зменшення 

надходжень державного бюджету. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і зазначає, що 

відсутність у супровідних матеріалах до законопроекту фінансово

економічного обгрунтування, не дозволяє визначитися щодо обсягу втрат 

доходів державного бюджету. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до розділу УІІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

(реєстр. NQ 3753 від 12.12.2013), поданий народним депутатом України 

Табаловим А.О., має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до зменшення доходів державного бюджету залежно від 

застосування фінансових санкцій). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законодавчих актів України» (щодо виконання Конвенції 1979 року про 

охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) 

(реєстр. NQ 3570 від 07.11.2013), поданий народним депутатом України 

Балицьким Є.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин, захисту середовищ 

існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, та приведення 

правових вимог у відповідність до міжнародного європейського законодавства. 

Загалом законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу 

України, законів України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», 

«Про приєднання України до Конвенції] 979 року про охорону дикої флори і 

фауни та природних середовищ існування в Європі», «Про природно

заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

«Про мисливське господарство та полювання», «Про екологічну експертизу», 

зокрема щодо заборони використання засобів знищення та вилову тварин таких 

як капкани та отрута. 

Також, пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в частині збільшення розмірів штрафних 

санкцій у 3-4 рази за статтями 87 «Порушення вимог щодо охорони середовища 
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування 

диких тварин», 88 «Незаконне вивезення з України і ввезення на П територію 

об'єктів тваринного і рослинного світу», 88-2 «Порушення правил створення, 
поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, 

ботанічних колекцій та торгівлі ними», та у 33 рази - за статтею І 74 «Стрільба 
з вогнепальної, холодної металыІїї чи пневматичної зброї, пристроїв для 

відстрілу патронів, Сllоряджених гумовими чи аналогічними за своїм\! 

61 



властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і 

в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку» з 

метою посилення відповідальності за порушення природоохоронного 

законодавства. Реалізація таких норм призведе до збільшення надходжень 

бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями у разі їх 

виявлення. 

Крім того, змінами до статті 255 цього Кодексу пропонується наділити 
громадських інспекторів з охорони довкілля додатковими повноваженнями, 

зокрема правом складати протоколи про адміністративні правопорушення 

природоохоронного законодавства. 

При цьому, статтею 16 Конституції України визначено, що забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є 

обов'язком держави. Зокрема, статтею 20 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» зазначено, що складання протоколів 

та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі навколишнього 

природного середовища і використання природних ресурсів відноситься до 

компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з питань екології та природних ресурсів. 
З огляду на такі норми закону, Міністерство фінансів України зауважує, 

що громадські інспектори не наділені законодавством додатковими 

повноваженнями для протистояння вищезазначеним правопорушенням, що не 

забезпечить повноцінного фіксування таких порушень та вжиття відповідних 

заходів адміністративного впливу, зважаючи на що відповідні зміни не 

підтримуються. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України законопроект 

потребує доопрацювання, його реалізація може мати наслідком збільшення 

надходжень державного бюджету. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори 
і фауни та природних середовищ існування в Європі) (реєстр. N~ 3570 
від 07.11.2013), поданий народним депутатом України Балицьким Є.В. та 

іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи 

надходження державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними 

правопорушеннями у разі Їх виявлення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
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1.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяКІ!Х 

законодавчих актів України (щодо реалізації самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель) (реєстр . .N~ З648 від 20.11.20 ІЗ), поданий 
народними депутатами України Гузенком К.О., Карташовим є.г., 

Любоненком Ю.В., Задорожним В.К. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Проектом Закону запропоновано внести зміни до Земельного кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів 

України «Про охорону земель» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 1 

метою створення належних правових умов для здійснення самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель. 

Зокрема, пропонується запровадити практичний механізм впливу органів 

місцевого самоврядування на дотримання законодавства у сфері земельних 

відносин на недопущення використання земельних ділянок без 

правовстановлюю'lИХ документів, використання не за цільовим призначенням, 

а також самовільного зайняття. Крім того, передбачено розширення 

повноважень адміністративних комісій при виконавчих органах сільських, 

селищних, міських рад, а також передбачена відповідальність за використання 

земельних ділянок суб'єктами господарювання без належного оформлення 

прав. 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень бюджету від 

штрафних санкцій, передбачених за встановлення відповідальності за 

використання земельних ділянок суб'єктами господарювання без належного 

оформлення прав. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може мати наслідком збільшення надходжень державного 

бюджету за рахунок передбачених законопроектом штрафних санкцій. 

Мінфіном не висловлено заперечень щодо даного законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо реалізації самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель) (реєстр . .N~ З648 від 20.11.20 ІЗ), поданий народними 

депутатами України Гузенком К.О., Карташовим є.г., Любоненком Ю.В., 

Задорожним в.к., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень). 

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 

аграрної flOліТIІКИ та земельних відносин. 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 73 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за засмічення лісів відходами) (реєстр. И!! 3634 від 19.11.2013), 
поданий народним депутатом України Солошенком МЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом Закону запропоновано внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та посилити відповідальність громадян та 

посадових осіб за засмічення лісів відходами. 

Зокрема, передбачено збільшення розмірів штрафів за засмічення лісів 

відходами, встановивши штраф на громадян у розмірі від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Реалізація таких норм призведе до збільшення надходжень бюджету від сплати 

штрафів за зазначеними правопорушеннями у разі їх виявлення. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може мати наслідком збільшення надходжень державного 

бюджету за рахунок збільшення розмірів штрафів за відповідними 

правопорушеннями. 

Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 73 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

засмічення лісів відходами) (реєстр. И!! 3634 від 19.11.2013), поданий народним 
депутатом України Солошенком М.П., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшує надходження державного бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, що 

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

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики 

И!! 117 (реєстр. И!! 0053 від 07.11.2013), поданий Президентом України. 
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Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у закордонних 

справах. 

Законопроектом передбачається ратифікація Конвенції Міжнародної 

організації праці про основні цілі та норми соціальної політики N2 117, 
ухваленої на 46-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 

22 червня 1962 року у м. Женеві, яка набирає чинності для України через 
дванадцять місяців після дати реєстрації документа про ратифікацію у 

Генерального директора Міжнародного бюро праці. 
Конвенція спрямована, зокрема, на впровадження всіх можливих заходів 

на міжнародному, регіональному або національному рівнях для сприяння 

прогресу в таких сферах, як охорона здоров'я, житлове будівництво, 

забезпечення продовольством, освіта, піклування про добробут дітей, 

становище жінок, умови праці, винагорода найманих робітників і незалежних 

виробників, захист трудових мігрантів, соціальне забезпечення, стандарти 

громадських служб і виробництво взагалі тощо. Дотримання положень 

зазначеної Конвенції сприятиме скасуванню будь-якої дискримінації серед 

працівників за ознаками раси, кольору шкіри, статі, віросповідання або 

профспілкового членства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту безпосередньо не потребує додаткових 

фінансових витрат з державного бюджету та не матиме впливу на дохідну 

частину Державного бюджету України. 

Разом з тим, необхідно відмітити, що у разі визначення конкретних 

заходів на досягнення основних цілей соціальної політики, окреслених 
Конвенцією, їх реалізація потребуватиме додаткових видатків бюджетів. 

Насамперед, це стосується наступних цілей: 

підвищення рівня життя населення; 

встановлення прожиткового мінімуму на ОСНОВІ сімейних потреб 

працівників; 

вжиття заходів для сприяння прогресу в таких сферах, як охорона 

здоров'я, житлове будівництво, забезпечення продовольством, освіта, 

піклування про добробут дітей, становище жінок, умови праці, винагорода 

найманих робітників і незалежних виробників, захист трудових мігрантів, 

соціальне забезпечення, стандарти громадських служб і виробництво взагалі; 

обмеження сум, які утримуються із заробітної плати за надані 

матеріальні або інші послуги, що є частиною винагороди, їхньою дійсною 

грошовою вартістю; 

усунення причин хронічної заборгованості з метою розвитку 
виробничих потужностей і підвищення рівня життя сільськогосподарських 
виробників; 

вжиття заходів для поступового розвитку широких систем освіти, 
IІрофесійного навчання та учнівства з метою ефективної підготовки дітей та 
lIідлітків до КОРІІСНОЇ діяльності; 

надання можливості підвищення кваліфікації прщівників та 
I!аВ'JaIlНЯ ІЮНИМ технї'шим методам виробництва тощо. 
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Крім того, положення Конвенції щодо вжиття заходів із створення таких 

умов торгівлі, які б сприяли підвищенню рівня виробництва Й створювали б 

можливість підтримки допустимого рівня життя, забезпечення правильної 

виплати всієї заробітної плати та виплати Ті тільки законними засобами платежу 

можуть зумовити збільщення надходжень бюджету за наслідками прийняття 

відповідних нормативно-правових актів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

підтримує НРИЙНЯПЯ даного проекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Реалізація положень проекту Закону України про ратифікацію 

Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної 

політики N2 І І 7 (реєстр. N2 0053 від 07. І 1.20 І 3), поданого Президентом 

України, має опосередкований вплив на показники бюджету (може потребувати 

додаткових витрат бюджету та зумовити збільщення надходжень бюджету за 

наслідками ПРИЙНЯПЯ нормативно-правових актів, що забезпечуватимуть 

здійснення заходів та досягнення основних цілей соціальної політики, 

визначених Конвенцією). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів (реєстр. N2 3640 
від 19.11.2013), поданий народними депутатами України Сушкевичем В.М., 
Яценюком АЛ. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом передбачається внесення 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

змін до Закону України 

Україні», передбачивши що 

терміни «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у 

значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін «дискримінація 

за ознакою інвалідності» вживається у значенні, наведеному в Конвенції про 

права інвалідів та Законі України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 

Крім того, пропонується доповнити статтю І 6 І Кримінального кодексу 
України, встановивши кримінальну відповідальність за порушення 

рівноправності громадян за ознакою «інвалідність». 

Слід зазначити, що у разі виявлення відповідних правопорушень та 

залежно від санкЦlИ, що застосовуватимуться, реалізація ІЮЛОЖСI!I, 

законопроекту може призвести до J(одаТКОІJНХ надходжень бюджету від 

штрафних санкцій та збіЛJ,\uення видатків державного бюджету на утримання в 
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устаllовах ВИКОllання покарань засуджеllИХ до обмеження (позбавлення) волі за 

відповідний злочин. 

Міністерство фінt\lІсів України не висловило зауважень до даного 

законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвалідів (реєстр. N!! 3640 від 19.11.2013), 
поданий народними депутатами України Сушкевичем В.М., Яценюком АЛ., 

має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

та витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень та залежно від покарання, що застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

України про адміністративні правопорушення (щодо громадських об'єднань) 

(реєстр. N!! 3661 від 21.1 1.2013), поданий народними депутатами України 

Пацканом В.В., Шевченком А.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується вилучити статтю 186-5 Кодексу У країни 
про адміністративні правопорушення, якою встановлено адміністративну 

відповідальність керівництва об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у 

встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке 

примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь 

у діяльності таких об'єднань, у вигляді накладення штрафу від двадцяти п'яти 

до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 425 
до 2210 гривень). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає про відсутність впливу положень законопроекту на 

показники бюджету. 

Проте, слід звернути увагу, що реалізація законопроекту, у разі його 

прийняття, може зменшити надходження бюджетів від штрафних санкцій у 

зв'язку ІЗ відміною Їх застосування у разі вчинення відповідних 

правопорушень. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо )'ромаДС6КИХ об'єднань) 

(реєстр. H~ 3661 від 2].11.20]3), поданий народними депутатами України 

Пацканом В.В., llІевченком А.В. та іншими, має опосередкований вплив на 

показники бюджету (може зменшити надходження бюджетів від штрафних 

санкцій у зв'язку із відміною адміністративної відповідалbllOсті за вчинення 

відповідного правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про заборону збільшення розміру 

заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам 

У країни протягом чинності Їхніх повноважень (реєстр. H~ 3682 від 22.11.2013), 
поданий народними депутатами України Кайдою ОЛ., Михальчишиним ІО.А., 

Міщенком А.М., Вітівим А.М., Тягнибоком А.Я., Янківим І.Т. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань Регламенту, 

депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується встановити мораторій на збільшення 

розміру заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам 

України протягом чинності їхніх повноважень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу, що реалізація положень 

законопроекту, у разі його прийняття, в майбутньому не зумовить збільшення 

видатків на оплату праці народних депутатів України за умови прийняття 

нормативно-правових актів щодо покращення умов оплати праці в органах 

державного управління. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про заборону збільшення розміру заробітної 
плати та інших матеріальних винагород народним депутатам України протягом 

чинності їхніх повноважень (реестр. NQ 3682 від 22.11.2013), поданий 

народними депутатами України Кайдою ОЛ., Михальчишиним Ю.А., 

Міщенком А.М., Вітівим А.М., Тягнибоком А.Я., Янківим І.Т., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (в майбутньому не зумовить 

збільшення видатків на оплату праці народних депутатів України за умови 

прийняття нормативно-правових актів щодо покращення умов оплати праці в 

органах державного управління). 
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У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 

України. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за 

злочини проти виборчих прав (реєстр. N~ 3529 від 01.11.2013), поданий 

народним депутатом України Князевичем рл. 

ВідміТИJJИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується вдосконалити чинну редакцію 

Кримінального кодексу України в частині забезпечення більш ефективних 

механізмів захисту виборчих прав громадян, а саме: 

- розширити перелік суб'єктів процесу референдуму, перешкоджання 

діяльності яких, обумовлює настання кримінальної відповідальності; 

- вилучити положення щодо можливості вчинення підробки виборчих 
документів, документів референдуму, а так само використання завідомо 

підроблених виборчих документів, документів референдуму виключно членом 

виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим 

представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом 

ініціативної групи референдуму; 

- обмежити можливість голосування громадянином більше ніж один раз 
на відповідному виді виборів або референдумі, а не тільки на одній дільниці; 

- вдосконалено відповідальність за порушення порядку фінансування 

заходів виборчого процесу чи процесу референдуму; 

- вилучити статтю 1 БО Кримінального кодексу України щодо порушення 
законодавства про референдум, оскільки ті положення головним чином уже 

відображені у спеціальних статтях щодо виборів. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкщи, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення відповідальності за злочини проти виборчих прав, 

(реєстр. N23529 від 01.11.2013), поданий народним депутатом України 

Князеrшчем Р.І І., має опосередкований вплив на flOІ<а3НИКИ бюджету 

(збільшуючи надходження та видатки державного бюджету '33 Yf\IOBH IJНЯIJлеНlIЯ 

відповідних правонорушень та в залежносТІ від саНКl\ій, що 

застосовуватимуться). 
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Уразі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо фінансування діяльності політичних партій) 

(реєстр. NQ 3709 від 29.11.2013), поданий народним депутатом України 

Омельченком ВЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Пропонуючи ряд змін та доповнень до Закону України «Про політичні 

партії в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України в частині законодавчого вдосконалення 

окремих положень щодо фінансування діяльності політичних партій, проектом 

закону,зокрема,передбачається, що: 

1. Порушення обмежень у фінансуванні політи'IНОЇ партії або порядку 
надання фінансової (матеріальної) підтримки для ЗДІИснення виборчої 
кампанії - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян 

(чинна редакція від 50 до 70 та 70-100 відповідно). 
2. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, 

політичної партії (блоку), а саме: 

- надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для 
здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з 

порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових 

коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необгрунтовано 

заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, 
не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за 

необгрунтовано заниженими розцінками, або оплати виготовлення чи 

поширення таких матеріалів - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна редакція від 1 ОО до 
300); 

- умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) 
підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) 

кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою кандидата 

чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (чинна редакція від 1 ОО до 300); 

3. І Іорушення обмежень у фінансуванні політичної партії, а саме: 
- надання політичній Ilартії коштів у великому розмірі з порушенням 

обмежень у фінансуванні політичної партії - карається штрафом від трьохсот до 

70 



п'ятисот неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, 

або позбавленням волі на той самий строк; 

- умисне використання службовою особою політичної партії коштів у 
великому розмірі, наданих політичній партії з порушенням обмежень у 

фінансуванні політичної партії, - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до 

десяти років (нова стаття 1592 Кримінального кодексу України). 
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцш, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актІВ України (щодо фінансування діяльності ПОЛІТичних партій) 

(реєстр . .N23709 від 29.11.2013), поданий народним депутатом УкраїI1И 

Омельченком В.П., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та видатки державного бюджету за умови виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО Кодексу 

України про аДМІНІстративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за перепродаж квитків на футбольні матчі, інші спортивні, 

концертно-мистецькі та культурологічні заходи (peecTp . .N2 3382 (доопрац.) 

від25.11.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою статтею 160', встановивши 

відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до ОДН1ЄІ тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених 
квитків та грошей, одержаних від Їх реалізації, за скуповування з метою 

перепродажу квитків за ціною, яка перевищує номінальну вартість на 
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футбольні матчі, ІНШІ спортивні, КОІщеРТlІо-мистецькі та КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ 

заходи. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту, 

зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може мати наслідком 

збільшення надходжень до державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
аДМІНІстративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

перепродаж квитків на футбольні маТЧІ, ІНші спортивні, концертно-мистецькі 

та культурологічні заходи (реєстр. Н23382 (доопрац.) від 25.11.2013), поданий 
народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження до 

державного бюджету за умови виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законів України щодо розташування на об'єктах житлового фонду технічних 

засобів телекомунікації (реєстр. Н!! 3545 від 05.11.2013), поданий народними 
депутатами України Писаренком В.В., Добкіним Д.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується, як визначено у пояснювальній записці, 

встановити правові підстави розташування на об'єктах житлового фонду 

технічних засобів телекомунікаЦll та встановлення адміністративної 

відповідальності за самовільне розташування на об'єктах житлового фонду 

технічних засобів телекомунікації. 

Законопроектом вносяться, зокрема, такі зміни: 

доповнити новим терміном «власник об'єктів житлового фонду або 

уповноважена ним особа» та новою статтею 311, яка врегулює правовідносини, 
що виникають під час надання телекомунікаційних послуг між власником 

об'єктів житлового фонду або уповноваженою ним особою та операторами, 

провайдерами телекомунікації (шляхом внесення відповідних змін до Закону 

України «Про телекомунікщії»); 

доповнити главу 11 статтею 1501, встановивши відповідальність за 
самовільне розташування на об'єктах житлового фонду технічних засобів 

телекомунікації у вигляді сплати штрафу від п'ятиста до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і визначити районні, районні у 
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містах, міські чи міськрайонні суди (суддів) органами, уповноваженими 
розглядати справи про вищезазначені аДМІНІстративні правопорушення, 

шляхом внесення відповідних змін до статті 221 Кодексу про адміністративні 
правопорушення. 

Реалізація запропонованих змін до Кодексу про адміністративні 

правопорушення може призвести до збільшення доходної частини місцевих 

бюджетів за рахунок зростання надходжень від адміністративних штрафів у 

разі виявлення відповідних правопорушень. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття зазначеного 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо розташування на об'єктах житлового фонду технічних засобів 

телекомунікаЦIІ (реєстр. Н2 3545 від 05.11.2013), поданий народними 

депутатами України Писаренком В.8., Добкіним Д.М., мас опосередкований 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів місцевих 

бюджетів за умови виконання штрафних санкцій за відповідні 

правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і зв'язку. 

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

кодексу України (реєстр. Н!! 3780 від 18.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 

поліпшення ефективності застосування механізму гарантій забезпечення 

виконання зобов'язань перед органами доходів і зборів та забезпечення 

конкуренції серед суб'єктів господарювання, які одержали в установленому 

порядку статус гаранта сплати митних платежів. При цьому проектом закону 

пропонується розширити перелік товарів, до яких не застосовуються засоби 

гарантування під час їх переміщення митною територією України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту підтримуючи загалом законодавчу пропозицію, звертає увагу, 

що в разі не надання забезпечення сплати митних платежів на товари, що 

вивозяться після митного режиму переробки на території України та 

тимчасового ввезення, існує ризик втрат доходів бюджету, якщо ці товари не 
будуть вивезені або lІе оформлені в МИТШІЙ режим іМIIОРТУ, оскільки IІлатежі '3 

ЦІІХ топарів НС були СІІлачені при ввезенні. 
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УХВАЛИЛИ: 

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

(реєстр. N~ 3780 від 18.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до втрат 

доходів державного бюджету від ввізного мита, у разі не вивезення з території 

України або не оформлення в митному режимі імпорту відповідних товарів). 

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: «зю> - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державного агентства автомобільних доріг 

Прусенка Є.Д. про альтернативні проекти законів про внесення змін до 

статті І 03-1 Бюджетного кодексу України, подані Кабінетом Міністрів України 
(peccTp.N~3418 від 11.10.2013) та народним депутатом України Слюзт.я. 

(реєстр. N~3418-1 від 18.10.2013). 

Відмітили: 

Проекти законів за реєстр. N~ 3418 та N~ 3418-1 передбачають внесення 
змін до статті 103-1 Бюджетного кодексу У країни, якою встановлено основні 
засади надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах (далі - субвенція). 

Чинна редакція статті 103-1 Бюджетного кодексу передбачає, що: 
- у законі про державний бюджет затверджуються обсяги субвенції 

окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 

бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших 

бюджетів місцеВОІ'О самоврядування, для яких у державному бюджеті 

визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щодекадних 

відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є 

джерелом надання цієї субвенції; 

- субвенція розподіляється між зазначеними бюджетами, а також між 

районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на 

основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають 

враховувати такі параметри: кількість населення; обсяги доходів відповідних 

місцевих бюджетів за 20 І О рік від податку з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів; розміри відрахувань збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів. 

Формули розподілу субвенції між державним бюджетом та бюджетом 

Автономної Республіки Крим, обласними, районними бюджетами, міСІ,КИМIІ 

(міст Києва та Севастополя. міст реСIlубліканського ЛПТОIlОМIIОЇ Республіки 

Крим та облаСIІОІ'О значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого 

самоврядування, для яких у держаВІІОМУ бюджеті ВIJ1IШ'lаються I\lіжбюджстні 
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трансферти, а також між районним бюджетом та відповідними бюджетами 

місцевого самоврядування затверджено ностановою Кабінету Міністрів 

України від 7 вересня 2011 року N~ 972. 
З::ідJ/О із звітО:\/ про вllКОIІQ//І/Я деР.?lсавllOго бюдJlсету за сі'lеllь-<'рудеIlЬ 

2() І 3 року з дер.жавllого бlОдJlсеmу.\tісцевUAl бюд.жетам JlaJaHO 1 776,4 А/Л/І гРIІ 
цієї субвеllЦЦ з lІих бюд.жету AemOIlOMIIOЇ Республіки Крим, облаСlІll.М 

бюд:жетам, MicbKUМ бюд:)/сетам міст Києва та Севастополя - 728,7 млн грн 
(або 41,2%), бюд.жетам міст ресnублікаllського Автономної Республіки КР1IJIІ 
та обласного значення -- 624,4 МЛ/І грн (або 35,3%), бюджетам районів 
413,43 МЛ/І грн (або 23,4%). 

У законопроекті за реєстр. N~ 3418 на відміну від чинної редакції 

пропонується визначити надання субвенції бюджету Автономної Республіки 

Крим, обласним і міським міст Києва та Севастополя бюджетам (тобто 27 
бюджетам замість 694) із затвердженням і-і обсягів для таких бюджетів у 

законі про Державний бюджет України та розподілом між цими бюджетами на 

основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту «діючий порядок 

розподілу субвенції призводить до розпорошення фінансового ресурсу і не дає 

змоги реально вирішувати проблеми дорожньої мережі населених пунктів. 

Вкрай незначні обсяги субвенції, які виділяються окремим адміністративно

територіальним одиницям, унеможливлюють виконання робіт капітального 

характеру», тому можливість сконцентрувати ресурси на обласному рівні для 

виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах дозволить більш ефективно 

використовувати субвенцію на дороги комунальної власності. 

Водночас, Законом України «Про автомобільні дороги» на органи 

місцевого самоврядування покладено обов'язки щодо управління 

функціонуванням та розвитком доріг комунальної власності (стаття 17), а також 
організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними 

нормами, державними стандартами та нормами (стаття 19). Крім того, згідно зі 
статтею 21 цього ж Закону органи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за стан вулиць і доріг комунальної власності. Відповідно на 

виконання таких обов'язків та забезпечення покладеної відповідальності органи 

місцевого самоврядування повинні мати відповідні фінансові ресурси. 

При цьому законопроект не містить положення щодо подальшого 

розподілу субвенції між місцевими бюджетами. 

На думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України, запропонований законопроектом розподіл субвенції може мати 

місце у випадку вирішення питань фінансового забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 

значення. В іншому разі існує ризик, що субвенція, яку отримають обласні 

бюджети на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах, насамперед буде спрямована на 

виконання відповідних робіт у великих містах, як правило обласних центрах, 
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оскільки проектом не пропонується механізм розподілу таких КОI1lТ18 МІЖ 

місцевими бюджетами різних рівнів. 

Тому Головне науково-експертне управління вважає, що за умови втрати 

місцевими бюджетами стабільного джерела надходжень до спеІІіального фонду 

місцевих бюджетів в результаті скасування податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів, логічно було б залишити 

джерелом компенсаІІії таких втрат цільову субвенцію з Державного бюджету 

України на ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

законопроект потребує доопрацювання. 

Асоціація міст України у своєму зверненні від 26.12.2013 р. N2 5 -435 не 
підтримує запропонований у законопроекті за реєстр. N!! 3418 розподіл 

субвенції тільки між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними 

бюджетами і бюджетами міст Києва і Севастополя, оскільки реалізація такої 

норми призведе до втрати органами місцевого самоврядування базового рівня 

інструменту фінансування комунального дорожнього господарства, та 

рекомендує законопроект відхилити, зазначаючи, що: 

- не визначений механізм розподілу обсягів субвенції для районних 

бюджетів і бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення та інших бюджетів місцевого самоврядування, що не 

сприятиме регулярному фінансуванню робіт з утримання в належному стані 

вулиць і доріг в населених пунктах (вищезазначена субвенція БУ_7G 

заnровад.жена саме як компенсація на постійній основі органG.JI,/ місцевого 

СG.Jl,юврядування, насамперед базового рівня, надход:жень від податку з 

власників транспортних засобів, що був скасовшіий ПодатковUА/ кодексом); 

- від розподілу субвенції усуваються органи місцевого самоврядування 

міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 

що суперечить положенням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

Президента України в частині запровадження принципів фінансової 

децентралізації та субсидіарності; 

- аргументація в пояснювальній записці щодо розпорошення фінансових 

ресурсів та унеможливлення виконання робіт капітального характеру не є 

переконливою, оскільки кошти субвенції спрямовуються не тільки на роботи 

капітального характеру, а й на утримання вулично-дорожньої мережі в 

населених пунктах, що потребує регулярного фінансування. Тобто, 

централізація коштів субвенції на регіональному рівні ставить під загрозу 

регулярність фінансування робіт з утримання в належному стані вулиць і доріг 

в населених пунктах та несе значні ризики позбавлення відповідних коштів 

окремих громад 

Крім того, до Комітету з питань бюджету надіслано звернення 

(від 15.01.2014 р. М 301-112-005) народного депутата Карташова є.г. 

з позицією народних депутатів України, членів міжфракційного депутатського 

об'єднання «За розвиток місцевого самоврядування», не підтримувати 

законопроект за реєстр. N2 3418. 
Міністерство фінансів України підтримує зазначений законопроект. 

76 



Поряд з тим, слід зазначити, що з І січня 2014 року набрав чинності Закон 
України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», яким відповідно до 
статті 103-1 Бюджетного кодексу України обсяг субвенції розподілений між 
державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) 

бюджетами і має бути врахований при затвердженні усіх місцевих бюджетів. 

Відповідно реалізація законопроекту, у разі його прийняття, призведе до 

необхідності зміни показників місцевих бюджетів, а також потребуватиме 

нормативних змін у процесі виконання державного і місцевих бюджетів в 

частині визначення порядку надання субвенції. За таких умов терміном 

набрання чинності закону належить визначити І січня 2015 року, тобто з 

наступного бюджетного періоду. 

Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією (лист від 25.11.2013 Ng 04-12116-3040) 
проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Проектом Закону за реєстр. N2 3418-1 запропоновано зберегти чинне 

положення Бюджетного кодексу України щодо розподілу у законі про 

державний бюджет зазначеної субвенції між 694 місцевими бюджетами та 
доповнити статтю 103-1 Бюджетного кодексу України положеннями щодо 

розподілу субвенції між районним бюджетом та бюджетами територіальних 

громад сіл, селищ, міст. При цьому запропоновано встановити строки для 

проведення районною державною адміністрацією відповідного розрахунку 

розподілу обсягу субвенції та для надання висновку щодо відповідності такого 

розрахунку формулі обласною державною адміністрацією, а також строк 

доведення обсягу субвенції до органів місцевого самоврядування. 

Щодо такої законодавчої ініціативи, слід зазначити, що порушене 

питання врегульоване бюджетним законодавством, а його виклад дублює чинні 

положення Бюджетного кодексу України в частині визначення та розподілу 

міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами. Зокрема, 

- пропозиція, викладена у новій частині п'ятій, щодо розподілу субвенції 

між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування унормована 

у частині другій чинної редакції статті 103-1 Бюджетного кодексу У країни; 
- пропозиція, викладена у новій частині шостій, щодо процедур 

проведення відповідного розрахунку та доведення обсягу субвенції до органів 

місцевого самоврядування дублює процедуру, встановлену положенням пункту 

3 частини третьої статті 10! Бюджетного кодексу України. 
Поряд з тим, на виконання частини другої статті І 03-1 Бюджетного 

кодексу України та на основі визначених нею параметрів постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.09.2011 р. N2972 затверджено формулу розподілу 
субвенції між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого 

самоврядування. 

Міністерство фінансів не підтримує законопроект за реєстр. N2 34 J 8-1, 
відмічаючи, що lІорушені у законопроекті питання можуть бути врегульовані 

шляхом внесення змін до вищезаЗllаченої постанови Кабінету Міністрів 

У країНІ!. 
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Міністерство інфраструктури не підтримує законопроект, зазначаючи, що 

з метою забезпечення ефективного використання коштів субвенції Урядом 

внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект за реєстр. N~ 3418, 
У якому запропоновано інший порядок розподілу субвенції. 

Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією (лист від 25.11.2013 М 04-12116-3090) 
проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зауважує 

про неузгодженість окремих положень законопроекту з вимогами чинного 

законодавства з питань принципу самостійності бюджетної системи. Поряд з 
тим, зазначаючи, що питання розподілу такої субвенції унормовано постановою 

Уряду, ГНЕУ звертає увагу, що запропонований порядок перевірки розподілу 

субвенції між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядувшшя є 

дещо дискусійним, оскільки не сприятиме меті законопроекту щодо збільшення 

прозорості розподілу обсягу субвенції, а також з іншого боку створить 

додаткову бюрократичну перепону при формуванні проекту місцевого 

бюджету. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

законопроект потребує доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

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

а також Голова Державного агентства автомобільних доріг Прусенко Є.Д. та 

директор Департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин 

Міністерства фінансів Мельниченко С.І., який, зокрема, озвучив позицію 

Мінфіну про підтримку законопроекту за реєстр. N!! 3418 з набранням чинності 
відповідним законом з 1 січня 2015 року. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. вніс 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект за N!! 3418 за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити 

Комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 

пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 

Верховної Ради у другому читанні. 

Відповідно Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поставив на голосування 

зазначену пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшіспо присутніх 

на засіданні членів Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у 

першому читанні альтернативних законопроектів за реєстр. N!! 3418 та N!! 3418-1 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до статті 103-1 
Бюджетного кодексу України, поданий Кабінетом Міністрів України 

(реєстр. N!! 3418), та доручити Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 

пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його ІІа РО1ГЛЯД 

Верховної Ради України у другому читанні. 

ГОJlосуваШI: «За» - 21, «ПjЮТИ» - 1, «УТРИМaJІНСЯ» - І, «не голосували» - 2. 

78 



3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державного агентства автомобільних доріг України 

Прусенка Є.д. про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду 

(реєстр. И!! 3835 від 27.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект розроблено 

Міністерством інфраструктури спільно з Державним агентством автомобільних 

доріг на виконання пункту 190.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого У казом Президента У країни від 02.03.2013 р. И!! 128, доручення 
Президента України від 02.07.2013 р. И~ 054/36609-01 з метою досягнення 

стабільного фінансового забезпечення дорожнього господарства, а також 

визначення механізму фінансового забезнечення автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення після передачі їх до сфери 

управління місцевих органів влади. 

Законопроектом пропонується внести такі зміни до Бюджетного кодексу 

України (далі - Кодекс): 

- доповнити Кодекс новою статтею 24-2, в якій передбачено, зокрема, 

створення Державного дорожнього фонду (далі - Фонд) у складі державного 

бюджету, перелік джерел формування Фонду та напрями спрямування його 

коштів; 

- уточнити у частині четвертій статті 30 Кодексу (щодо витрат 

спеціального фонду дер:жавного бюд:жеmу) напрями витрачання коштів на 

дорожнє господарство аналогічно до напрямів спрямування коштів Фонду, що 

пропонується встановити у новій статті 24-2 Кодексу; 
- доповнити частину другу статті 59 та частину другу статті 61 Кодексу 

(щодо переліку місячної та рі ЧІ/ОЇ звітності про виконання державІ/ого 

бюджету) інформацією/звітом про використання коштів Фонду; 

- доповнити Кодекс новою статтею 103-2 положенням про субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

внести відповідні доповнення до статті 69 Кодексу (щодо складу надход.жень 
сnеціалы/юю фО1/ду місцевих бюджетів) та до частини першої статті 97 
Кодексу (щодо складу трансфертів, ЩО ІІадаються з державного бюдJ/Сету 

місцевІІАІ бюд.жеmам). 

Щодо положень законопроекту належить зауважити таке. 

І. Насамперед, окремі положення законопроекту не узгоджуються з 

вимогами Кодексу, зокрема: 

- передбачене пунктом 5 частини другої нової статті 24-2 Кодексу 

включення до джерел формування Фонду коштів загального фонду державного 
бюджету у розмірі, передбаченому законом про державний бюджет, з 
наступним цільовим спрямуванням таких коштів не відповідає частинам другій 
і третій статті 13 Кодексу, відповідно до яких доходи загального фонду не 
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мають цільового спрямування; 
- передбачене пунктом 7 частини другої нової стапі 24-2 Кодексу 

включення до джерел формування Фонду «інших надходжень, що не 

суперечать законодавству України» не відповідає принципу повноти бюджетної 

системи України, визначеному стапею 7 Кодексу, відповідно до якого до 

складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати 

бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування; 

- вживання у тексті законопроекту терміну «фінансування» у значенні 

проведення певних видатків не відповідає його економічній природі та 

термінологічному визначенню згідно з пунктом 52 частини першої статті 2 
Кодексу (<<фінансування бюджету - надходження та витрати бюджету, пов'язані 
із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від 

приватизації державного майна (ЩОДО державного бюджету), зміна залишків 
бюджетних коштів, які використовуються для покрипя дефіциту бюджету або 

визначення профіциту бюджету»); 

- окремі положення законопроекту потребують уточнення їх викладу 

відповідно до вимог бюджетної термінології (зокрема, пункти 1 і 2 частини 
другої нової стапі 24-2 Кодексу); 

- запропоновані пунктами 3, 4 і 6 частини другої нової стапі 24-2 
Кодексу види доходів Фонду не передбачені у частині третій стапі 29 Кодексу 
(якою визначено перелік доходів спеціального фонду державного бюджету) та 

відповідно не вказані як джерела витрат Фонду у змінах до частини четвертої 

статті 30 Кодексу (якою визначено напрями використання коштів спеціального 
фонду державного бюджету), що призведе до неузгодженості зазначених 

положень Кодексу. 

2. Окремі положення законопроекту вже унормовані Кодексом і не 

потребують додаткового законодавчого врегулювання, а саме: 

- положення частини четвертої нової стапі 24-2 і частини третьої нової 

стапі 103-2 Кодексу щодо збереження цільового призначення залишків коштів 
спеціального фонду державного бюджету унормовані частиною другою 

стапі 57 Кодексу; 
- положення частини п'ятої нової стапі 24-2 Кодексу щодо затвердження 

Кабінетом Міністрів порядку використання коштів Фонду унормовано 

частиною сьомою стапі 20 Кодексу; 
- положення абзацу другого нової редакції пункту 2 частини четвертої 

стапі 30 Кодексу ЩОДО реалізації спільних з міжнародними фінансовими 

організаціями проектів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 
частини третьої стапі 15 Кодексу) унормовано пунктом 1 частини четвертої 
статті 30 Кодексу. 

3. Урядом одночасно з даним законопроектом подано системно 
пов'язаний з ним законопроект про внесення змін до Закону України «Про 
джерела фінансування дорожнього господарства України» ЩОДО створення 

Державного дорожнього фонду» (реєстр.И~ 3836 від 27.12.2013). Більшість 
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його положень дублюють положення законопроекту за реєстр. N2 3835, однак 
існують деякі неузгодженості між ними. 

Так, законопроект за реєстр. N2 3836 передбачає одним із наПРЯМІВ 

спрямування коштів Фонду «управління дорожнім господарством» /ЗДlіllll до 

частини четвертої статті З Закону України «Про джерела фінаllсуваНIІЯ 

дОРО:JlClІього господарства України»/, однак у законопроекті за реєстр. N2 3835 
такого напрямку спрямування коштів Фонду не передбачено. 

У той же час законопроект за реєстр. N2 3835 передбачає віднесення до 
джереJl формування Фонду коштів спеціального фонду державного бюджету, 

отриманих шляхом залучення державою або під державні гарантії на розвиток 

та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, і плату за 

проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним 

дорогам загального користування /nунктu 2 і б частlll/U другої lювої 

статті 24-2 Кодексу/, які не передбачені як джерела формування Фонду у 

Законі України «Про джерела фінансування дорожнього господарства 

України», а законопроект за реєстр. N'! 3836 не містить відповідних змін. 
Відтак зазначене призведе до дублювання законодавчих положень, а за 

вказаних розбіжностей і до колізії законодавчих норм, що не виключає 

необмеженості трактування у правозастосовній практиці. 

З огляду на зазначене, законопроекти за реєстр. N23835 і N~ 3836 слід 
розглядати одночасно і взаємоузгоджено, на що також звертає увагу Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі - ГНЕУ) 

у своєму експертному висновку (від 17.01.2014 N21б/З-41/З8З5). 
4. Законопроект передбачає спрямування коштів Фонду на «утримання 

закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС» /у частині третій нової статті 24-2 та у новііі 
редакції nУlІкту 2 частИIІИ четвертої статті ЗО Кодекс) " що не відповідає 
економічній сутності Фонду, а також повноваженням органу державної влади, 

що відповідає за його функціонування. При цьому, у чинній редакції Закону 

України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» 

передбачено спрямування коштів Фонду на «утримання галузевих медичних 

закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції». 

5. ГНЕУ вважає доцільним визначити у Кодексі певну долю відрахувань 
за рахунок джерел, визначених пунктами І, 2, 3 і 6 частини третьої статті 29 
Кодексу, на фінансове забезпечення доріг державного значення та доріг 

загального користування місцевого значення, що дозволило б уникнути 

прийняттю суб'єктивних рішень при розподілі коштів Фонду (зважаючи, що у 

статті І 03-1 Кодексу вже встановлено спрямування 15% коштів з 

вищезазначених джерел на субвенцію місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах). 
У цьому контексті доцільним було б передбачити у новій статті 103-2 

Кодексу норму щодо формульного розподілу між місцевими бюджетами нової 

субвенції на фінансування ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення (із застосуванням певних l/араметрів), як 
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встановлено у статті 103-1 Кодексу. 
6. На думку ГНЕУ, пропозиція, викладена у частині шостій нової 

статті 24-2 Кодексу, щодо затвердження Кабінетом Міністрів обсягів 

бюджетних коштів, необхідних для будівництва та реконстрУКЦIІ 

автомобільних доріг загального користування державного значення, суперечить 

вимогам частини другої 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. Крім того, у зв'язку із застосуванням програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі перелік об'єктів будівництва, реконструкції 

автомобільних доріг загального користування державного значення та 

необхідні для цього обсяги бюджетних коштів мають визначатися відповідними 

бюджетними програмами, що дозволить уникнути прийняття суб'єктивних 

рішень при розподілі відповідних бюджетних коштів між певними регіонами 

країни. 

7. У законопроекті передбачені положення щодо джерел формування і 

напрямів спрямування коштів Фонду, пов'язаних з передачею автомобільних 

доріг у концесію. Проте не передбачено зарахування концесійних платежів, 

встановлених статтею 6 Закону України «Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг», згідно з якою концесіонером вносяться до 

державного бюджету концес1ИН1 платежі, які використовуються для 

фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 
доріг загального користування. 

8. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 02.10.2013 р. N~ 759-р 
«Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення» така передача відбудеться одночасно з набранням чинності законами 

про внесення змін до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» та «Про автомобільні 

дороги» щодо надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим та місцевим 

державним аДМІНІстраціям повноважень на здійснення управління 

автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. 

Верховною Радою прийнято за основу 08.10.2013 р. відповідний урядовий 
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування системи управління автомобільними дорогами загального 

користування (реєстр. }h 2536а-1 від 12.07.2013 р.), яким передбачається, 

насамперед, розмежування повноважень центральних і місцевих органів 

виконавчої влади щодо управління автомобільними дорогами загального 

користування шляхом передачі місцевим органам виконавчої влади в 

управління доріг місцевого значення. Зокрема, цим законопроектом до 

повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та 

Севастопольської міської держадміністрацій пропонується віднести 

організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, а також забеЗIJечення 

фінансування та розвитку мережі таких доріг. 
Однак, у законопроекті за реєстр. N2 3835 пропонується за рахунок коштів 

субвенції місцевим бюджетам здійснювати лише фінансове забезпечення 
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ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, а фінансове забезпечення будівництва та реконструкції таких доріг -
безпосередньо з державного бюджету. 

9. Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(від 22.01.2014 М!31-06230-02-2ІІ 346) зазна'lає про необхідність коригування 
терміну набрання чинності відповідного закону, оскільки запропонований у 

законопроекті термін (з 1 січня 2014 року) вже минув. 
При цьому, передбачене законопроектом, насамперед, виокремлення 

Державного дорожнього фонду як окремої складової державного бюджету та 

запровадження нової субвенції місцевим бюджетам на фінансування ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

потребуватиме визначення механізму відображення відповідних положень у 

законі про державний бюджет. Відтак, логічним було б впроваджувати 

відповідні положення законопроекту (у разі його прийняття) з нового 

бюджетного періоду. 

Таким чином, під час подальшого доопрацювання законопроекту 

необхідно врахувати наведені зауваження, усунувши при цьому відповідні 

правові неузгодженості і суперечності. 

Динаміка надходжень і витрат державного бюджету щодо Державного 

дорожнього фонду у 2011-2014 роках роздана народним депутатам - членам 

Комітету. 

Загалом Мінфін підтримує законопроект та зазначає, що його реалізація 

не потребує додаткових видатків державного бюджету та здійснюватиметься у 

межах коштів, які щорічно спрямовуються із державного бюджету на розвиток 

автомобільних доріг, та кредитних коштів, залучених Укравтодором під 
державні гарантії. 

Узагальнюючий виСlювок ГНЕУ: за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Висновок Комітету Верховної Ради УкраііlU з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією (лист від 27.01.2014 М 04-/2ІІ6-4(65): 
законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати Гєллєр Є.Б., 

Чорноволенко О.В., Михальчишин Ю.А., елюз Т.Я., Калетник О.М., 

Атрошенко В.А., а також Голова Державного агентства автомобільних доріг 

Прусенко Є.д. 

Голова підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України Атрошенко В.А. вніс пропозицію підтримати проект ухвали, 

викладений у розданих народним депутатам - членам Комітету матеріалах, а 

саме: рекомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. N23835 за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити 

Комітету з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з 
урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та 

внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні після прийняття в 

цілому законопроекту за реєстр. N2 2536а-l щодо реформування системи 
управління автомобільними дорогами загального користування. 
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Відповідно Голова Комітету Гсллєр Є.Б. поставив на голосування 

зазначену пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх 

на засіданні членів Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державно['О 

дорожнього фонду (реєстр. N~ 3835), поданий Кабінетом Міністрів України, за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити 

Комітету з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з 

урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та 

внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні після 

прийнятгя в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування системи управління 

автомобільними дорогами загального користування (реєстр. N!! 2536а-l). 

Голосували: «З3» - 21, «проти» - О, «утрималися» - 2, «не голосували» - 2. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України Білоусова АЛ. про 

погодження розподілу обсягу субвенції 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, у 2014 році (згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.01.2014 N~ 30). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 03.02.2014 року за N!!7/20-1272 та 

від 05.02.2014 за N~7/20-1381 щодо погодження розподілу між місцевими 

бюджетами субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачали ся населенню, 

яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (далі - субвенція). 

Відnовід1/0 до '1аСI/1ШIll uюстої статті іОВ БlОджеnmого кодексу У/(раїни 

Кабіllст Міністрів Украііш за погод:жеlll/ЯЛl з Комітетом з питань бlOд:жеmу 

МО.же здіііснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій мі.Ж .. ніСlfєвиJlШ 
бюд.'JкеmаJl1U у MC.'J/cax загального обсягу відnовідl/их субвенцій. 
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Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (далі -
Закон) вказана субвенція встановлена '3а спеціальним фондом державного 

бюджету обсягом 2900 млн грн без розподілу між місцевими бюджетами (за 
рахунок джерел, визначених у пунктах 14-17 статті 11 Закону). 

Крім того, пунктом 2 статті 16 Закону Кабінету Міністрів України надано 
право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, 

встановлені у додатку N~ 2 до Закону у сумі 3800 млн ГРІ! із зарахуванням 

отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням 
на субвенцію для проведення розрахунків за природний газ з ПАТ НАК 

«Нафтогаз України» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, '3 
відповідним коригуванням показників фінансування і видатків державного 

бюджету та граничного обсягу державного боргу. 

Отже, виходячи з вимог частини восьмої статті 13 та частини четвертої 
статті 23 Бюджетного кодексу України щодо здійснення платежів за рахунок 
фактичних надходжень спеціального фонду бюджету на відповідну мету, 

випуск облігацій внутрішньої державної позики у сумі 3800 млн грн та 

зарахування до спеціального фонду державного бюджету відповідних коштів 

стане підставою для надання місцевим бюджетам субвенції понад обсяг, 

встановлений у Законі. 

Розподіл загального обсягу субвенції 6700 МЛН.грн. (у тому числі 

2900 млн грн за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14-17 статті 11 Закону, 
та 3800 млн грн за рахунок джерела, зазначеного у пункті 2 статті 16 Закону) 
між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міст Києва та 

Севастополя міськими бюджетами визначено у додатку NQl до Порядку та умов 
надання субвенції у 2014 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.01.2014 N2 30. 

При цьому пунктом 2 цієї постанови Кабінету Міністрів України 

Міністерству фінансів доручається здійснити випуск облігацій внутрішньої 

державної позики в розмірі 3800 млн грн із строком обігу до 5 років та 

відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 14,25 відсотка річних, 

передбачивши розписом державного бюджету ІІа лютий 2014 р., із 

зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету. 

Мінрегіоном надано довідку щодо розподілу обсягів цієї субвенції між 

регіонами, де зазначено, зокрема, що розподіл субвенції здійснювався 

виходячи з: 

- різниці в тарифах станом на 01.01.2014 року та прогнозних показників 
на 2014 рік, 

заборгованості підприємств ЖКГ за спожиті енергоносії, 

наявності схеми проведення взаєморозрахунків. 

Довідково: Законом України ((Про Дер.жавниЙ бюд:жеm YKpaiilll 110 
2013 рік!> субвенція була затверджена в обсязі 5138,5 млн грн, з ЯКlIХ 

1300 МЛН грн - за загальнu.м фондом, 3838,5 МЛН грн - за спеціа.%/I1ІАI фОllдоЛ1. 

За aaHuMll звіту КаЗllачейства про виконання дср.7/савllого бюд.J/сеmу за січеlil,

грудень 2013 року фактuч//о надано 2052,5 млн "ри субвеllції, )' mгшу числі за 
загШlЬНlШ фондом - 1293,1 МЛІІ грн (99,5 % бюд.J/ссmIIUХ I1/J1IЗ//ачсm,), за 
сl1е1fіалыl1ш фОIlООМ- 759,4 Атн грн (19,8 % бlOд,жеl1111UХ l7/mЗІІО'lСIIЬ). 
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Голова підкомітету з ШІЩІІЬ місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 

пропозицію погодити розподіл між місцевими бюджетами обсягу субвенції :І 

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, згідно з додатком N!! 1 до 
Порядку та умов надання у 2014 році зазначеної субвенції, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 N2 30. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу 
України: 

погодити розподіл між місцевими бюджетами обсягу субвенції 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, згідно з додатком N!! 1 до 
Порядку та умов надання у 2014 році зазначеної субвенції, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 Ne 30. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на лютий 2014 року 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 06.02.2014 N!! 738-УІІ 
затверджено календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на лютий 

2014 року (в якому передбачено засідання Комітету на 6 лютого 0]2-00, 
19 лютого 2014 року о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути 
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внесені зміни відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови 

Верховної Ради України, ГОЛОВИ Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на лютий 2014 року. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. lllкварилJOК 
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