
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з ПlІтань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N2~ 

.. 24 .. лютого 

/33. юдш/а .\1. Київ, вул. ГрушевСЬКQ"о, 5 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

Васильєв О.А., 

Калетник О.М., 

Молоток І.Ф., 

Шкварилюк В.В., 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Байдюк Л.М., 

Волков О.М., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Задорожний В.К., 

Канівець ОЛ., Мартовицький А.В., Михальчишин Ю.А., 

Павлов К.Ю., Слюз ТЯ., Фищук от., Чорноволенко О.В., 

Шуфрич Н.1., Щербань А.В. 

Всього присутніх - 20 народних депутатів. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Буряк с.В., Деркач АЛ., Жеребнюк В.М., 

Заболотний Г.М., Зубик В.В., Іллєнко А.Ю., Куровський 1.1., Ландик В.1., 

Медуниця О.В., Прес ман О.С., Путілов А.С., Різаненко П.О., Скосар І.Є., 

Струк В.О., Табалов О.М., Фельдман О.Б., Хмельницький B.l. 

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

Книшенко І.Ф., Фещук СЛ., Боброва Т.с., Больбат 0.0., Переста Я.1., 

Луценко Н.В., Козловська Г.М., Товстенко В.М., Щербаченко с.в., 

Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону України про внесення змін до додатка K~ 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо видатків 
на проведення виборів Президента України) (peЄCTp.K~ 4229 від 24.02.2014), 
наданий народними депутатами України Гєллєром Є.Б. та U[кварилюком В.8. 

2. Рі·ше. 
Про заміщеlIНЯ посади ГОJIОВІЮГО консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України 1 шпань бюджету. 



1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Центральної виборчої комісії Усенко

Чорної Ж.І. про проект Закону України про внесення змін до додатка H~ 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстр. Н!! 4229 
від 24.02.2014), поданий народними депутатами України Гєллєром Є.Б. та 
Шкварилюком В.В. 

Відмітили: 

Законопроект розроблено з метою фінансового забезнечення організації 

підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, 
призначених на 25 травня 2014 року. 

Здійснення зазначенОІ'О зумовлено прийняттям Верховною Радою 

рішення про призначення позачергових виборів Президента України на 

25 травня 2014 року (постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 р. 
NQ 757-УІІ) та відповідним дорученням Голови Верховної Ради України на 
звернення Голови Центральної виборчої комісії. 

Слід зазначити, що Центральною виборчою КОМІСІЄЮ листом 

від 23.02.2014 р. NQ 21-18-180 надіслані Голові Верховної Ради пропозиції щодо 
обсягу видатків, необхідних для підготовки проведення позачергових виборів 

Президента України, призначених на 25 травня 2014 року. 
Так, зокрема, Центральна виборча комісія ПрОПОНУЄ здійснити видатки за 

окремою бюджетною програмою 6731040 «Проведення виборів Президента 
України» загалом у сумі І 965,5 млн гривень, 

Відтак, для реалізаЦl1 зазначеного законопроектом пропонується 

збільшити за загальним фондом державного бюджету обсяг бюджетних 

призначень Центральній виборчій КОМІСl1 на 1 965,5 млн грн (видатки 

споживання) за новою бюджетною програмою 6731040 «Проведення виборів 
Президента України». 

Джерелом покриття додаткових видатків загального фонду державного 

бюджету пропонується визначити зменшення на 1 965,5 млн грн 
загальнодержавних видатків за бюджетною програмою 3511590 
«Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під 

державні гараНТl1 для ЗДlиснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів», головним розпорядником коштів за якою Є Міністерство 

фінансів України. 

Слід зазначити, що загалом за цією бюджетною програмою затверджено 

видатки в обсязі 2 ООО млн гривень. 
Згідно із звітом Державної казначейської служби за січень П,р. видатки на 

такі цілі не проводилися. При цьому, на 2013 рік було затверджено аналогічні 
бюджетні призначення у сумі 2 592,2 млн грн, з яких перерозподілено на інші 
бюджетні програми 2 169 млн грн, а фактично видатки взагалі не проводилися. 

Отже, законопроект передбачає перерозподіл видатків загального фонду 

державного бюджету між бюджетними І1рограмами Міністерства фінансів 

України та Центральної виборчої комісії, без зміни з8l'алыlхx показників 

видатків державного бюджету. 

2 



Тобто, рсалізація законопроскту не потребуватиме додаткових витрат 

дсржавного бюджету і показники у 'законопроекті збалансовано. 

ІІеобхідно зауважити, що ІІа вибори Президента України у 20 І О році 
загалом використано І Обб,б млн гривень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку надало 

пропозиції щодо уточнення джерел покриття додаткових видатків державного 

бюджету, визначивши такі джерела: 

- за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою 3511590 
"Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під 

державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів" на І 705,3 млн грн; 
- за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою 2751880 

"Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на 

пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають 

у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених 

робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення" 

на 260,2 млн гривень. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку від 24.02.20 14р. -К2 16/3-143/4229 зазначає, що 
законопроект може бути прийнятий за ОСІЮВУ. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

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

Калетник О.М., Шуфрич Н.І., елю з т.Я., а також заступник Міністра фінансів 

України Коцюба В.О. та заступник Голови Центральної виборчої комісії 

Усенко-Чорна Ж.І. 

Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б. запропонував 

законопроект за реєстр. -К~ 4229 прийняти за основу та в цілому як закон. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до додатка -К23 до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» (реєстр. -К2 4229), поданий народними депутатами України 
Гєллєром Є.Б. та Шкварилюком В.В., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому як закон. 

Голосували: «З3» - одноголосно. 

2. Різне. 
СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

заміщення посади головного консультанта секретаріату Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету. 

Відмітили: 

У зв'язку з наявністю вакаНСIІ за посадою головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропонується 

перевести на цю посаду Луценко Наталію Василівну, яка працює у секретаріаті 
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Комітету на посаді старшого консультанта та перебуває у кадровому резерві н" 

відповідну посаду. 

Луценко Наталія Василівна, громадянка України, 1981 року народження, 
ОСВІТа повна вища - у 2003 році заКІнчила КиїВСЬКИЙ Національний 

торговельно-економічний університет і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Фінанси», здобувши кваліфікацію магістра. 

Досвід роботи у сфері фінансів (на державній службі) - 1 О років. 
Починаючи з травня 2003 року по травень 2013 року працювала у 

Міністерстві фінансів України на посадах економіста першої категорії, 

провідного економіста фінансиста, заступника начальника відділу, 

начальника відділу прогнозування видатків бюджету Департаменту бюджетної 

політики, начальника відділу розвитку бюджетної системи та програмно

цільового методу бюджетування Департаменту реформування бюджетної 

системи, начальника відділу нормативного забезпечення казначейського 

обслуговування бюджету Управління нормативного забезпечення бюджетного 

процесу Департаменту державного бюджету. 

За час роботи у секретаріаті Комітету з питань бюджету (з червня 

2013 року) зарекомендувала себе як відповідальний, добросовісний та активний 
працівник, посадові обов'язки і доручення керівництва виконує своєчасно та 

якісно, постійно працює над підвищенням свого фахового рівня. 

На займаній посаді забезпечує підготовку матеріалів щодо аналізу 

виконання державного бюджету, опрацювання і узагальнення інформації 

Рахункової палати за результатами контрольно-аналітичних заходів. Згідно з 

компетенцією опрацьовує та готує висновки до законопроектів з питань 

фінансового контролю та про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо виконання бюджету, а також висновки до відповідних законопроектів 

щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють 

бюджетні відносини. 

У листопаді - грудні 2013 року пройшла підвищення кваліфікації 

державних службовців за професійною програмою «Державне управлінню> у 

Київському міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації. 

Вільно володіє українською мовою, комунікабельна, користується 

повагою в колективі. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати для переведення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету з питань бюджету Луценко Наталію Василівну, як таку, 
що перебуває у кадровому резерві на зайняття зазначеної посади. 

Голові Комітету з питань бюджету направити відповідне подання та витяг 

із протоколу цього засідання Керівн ку Апарату Верховної Ради України. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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