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Члени Комітету: Атрошенко В.А., Васильєв О.А., Волков О.М., 

Деркач А'л., Дубіль В.О., ДубнеВIlЧ Я.В., Жеребнюк В.М., Заболотний Г.М., 

Задорожний В.К., Іллєнко А.Ю., Калетник О.М., Канівець о.л., Куровський 1.1., 
Мартовицький А.В., Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., 

Павлов К.Ю., Путілов л.с., Різаненко П.О., Сл юз т.я., Струк В.О., 

Табалов О.М., Фельдмаll О.Б., Фишук О.Г., Хмельницький В.!., 

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

Всього присутніх - зо народних депутатів. 

Відсутні: 

ЧлеНІ! Комітету: Байдюк Л.М., Буряк с.В., Зубик В.В., Ландик В.1., 

Пресман О.с., Скосар І.є., Шуфрич Н.І. 

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

КНШІІенко І.Ф., Фещук с.л., Андросюк Н.В., Боброва Т.с., Больбат 0.0., 
Кодацька с.1., Корольковська М.М., Луценко н.в., Переста Я.І., 

Пінчукова А.В., ПУllда О.Б., Расчислова л.в., Зайченко А.С., Козловська г.М., 

Товстенко В.М., Яковенко СЛ., Івашко т.ю. 

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 У крuїнн і Бюджетшщ кодексом У кrаїНI!. 

(За CI1lIC,,"0.1I) 

2. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 
УкраїlІ1! (реєстр. H~ 4591 від 27.03.2014), ладаннІ! Кабінетом Міністрів УкраїНІ!. 
(В";ШО'lr!IЮ ()о 1І0РШ)КУ дЄllllOZО додШl1JіОво) 



3. Про проект Закону УкраїНlI про внесення змін до БюджеТllOl'О І«щексу 
України щодо приведення ЙОГО у відповідність з Конституцією України 

(реєстр. N!! 4160 від 21.02.2014), поданий наРОДНИМIІ депутатами України 

БлаГОДІІРОМ 10.А., Богословською І.г., Пинзеником В.М. та іншими. 

4. Про проект Закону Україии про внесення змін до Закону УкраїНІ! «Про 
Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстр. N!! 4575 від 27.03.2014), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

5. Різне. 
- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на квітень 

2014 року. 
- Про заміщення вакантних посад у секретаріаті Комітету Верховної Ради 

України. 

1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію секретаря Комітету з питань бюджету ШкваРИЛІока В.В. про 

розгляд законопроектів щодо ЇХ впливу на показники бюджету та відповідності 

законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з Регламентом Верховної 

Ради України і Бюджетним кодексом України. 

1.1. Законопроекти, які не мають впливу ІІа покаЗIІИКИ бюджетів, 
у тому Чltслі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 8 Закону 
України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (щодо управління 

державним майном) (реєстр. N!! 3551 від 06.11.2013, народний депутат України 
Олійник В.М.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення зміни до Митного кодексу 
України (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто

франко") (реєстр.N23790 від 19.12.2013, народний депутат України 

Гриневецький с.Р.). 

1.1.3. Проект Закону України про доповнення частини першої стапі 3 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо визначення поняття 

спеціальні знання) (реєстр. N!! 3679 від 22.11.2013, народний депутат України 
Семенюк А.О.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про міліцію» (щодо соціального захисту працівників міліції) (реєстр. N!! 3091 
(доопрац.) від 02.10.2013, народний депутат України Кожем'якін А.А.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо запровадження мораторію на перегляд меж зон 

радіоактивного забруднення територій) (реєстр. N!! 3595 від 12.11.:;013, 
народний депутат України Рудьковський М.М.). 

1.1.6. Проект Закону УкраїНІ! про внесення '3l\1іІІ /10 статті 13 Закону 

УкраїНIІ «Про правовий статус іН01емців та осіб беl громаЮIНСТВЮ> (що)(о 

поліJlшення управління міграЦІІІIJНМИ процесами) (реєстр. N!! 3603 
від 13.11.2013, наРОДJlИЙ деll)'ПП України СОЛhвар Р.М.). 
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! .! .7. Проект 'ЗаКОIlУ У KpaїIНI про ВlJесення зміни до деяких законодавчих 
актів Україlllr щодо удосконаленн}{ державного контролю у сфері OXOPOll!/ 

mШКОЛllIllllЬОГО НРИРОДІЮГО сереДОВllща (реєстр. N~ 3544 вІД 05.11.2013, 
наРОДIІIJі1 ДСllутат України БaJllЩЬКllіі ЄJз. та ін.). 

І.І.8.llроект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про ЄДШІІІЙ державний демографічний реєстр та докумеНТІ!, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» щодо внесення до паспорта громадянина УкраїНІ! додаткової зміНIІОЇ 

інформації як друкованої інформаuії про особу (реєстр. N~ 3828 від 25.12.2013, 
народний депутат України Канівеиь о.л. та ін.). 

! .1.9. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законодавчих 
актів УкраїНІ! (щодо заборою І подальшого в'їзду в Україну іноземців та осіб 

без ГРО~Jaдянства у раlі Їх примусового повернення або ВlІдворення) 

(реєстр. N~ 2304 (доопраu.) від 13.11.2013, наРОДIІИЙ депутат України 

Мочков О.Б.). 

І. І .1 о. Проект Закону України про внесення змін ДО деяких законодавчих 
актів України ЩОДО порядку видачі виконавчого листа (реєстр. N~ 3831 
від 25.12.20 І 3, народний депутат України Шпенов Д.ІО.). 

І. І. І І. Проект Закону України !ІрО внесення змін до деяких законодавчих 

актів УкраїНІ! щодо зміцнення суддівського самоврядування (реєстр. NQ 3678 
від 22. І І .20 І 3, нароJ1.НИЙ депутат України Паuкан В.В. та ін.). 

І. І. І 2. Проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону 
УкраїНІ! «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ЇХ 

обмежень» (щодо порядку реєстраиії права власності на магістральні та 

IІромислові трубопроводи, автомобільні дороги, елеКТРI!'сні мережі магіСТРаІІьні 

теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії) (реєстр. N~ 3895 від 16.01.2014, 
наРОДIІИЙ депутат УкраїНІ! Федоряк г.д. та ін.). 

І. 1.13. Проект Закону України про внесення lмін до Закону УкраїIJИ 

«Про Вищу раду юстиції» (щодо граничних строків проведення lІеревірки) 

(реєстр. N~ 3866 від 13.01.2014, народний депутат України Сольвар Р.М.). 

І .1. І 4. Проект Закону У країI!И про внесення змін до статті І 46 Сімейного 
кодексу УкраїНІ! (щодо визначення імені дIlТlIНИ) (реєстр. N~ 3881 
від 14.01.20 І 4, наРОДJшіі депутат УкраїНІ! Мисик В.ІО. та ін.). 

1.1.15. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Закону УкраїНІ! 
«Про Вищу раду юстиції» (щодо вдосконалення діяльності) (реєстр. N~ 3862 
від І 1.0 І .2014, народний депутат України Пилипенко БЛ.). 

І.]. І 6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для 

перебування іноземців та осіб без громадянства на території України 

(реєстр. N~ 3874 від] 4.0] .2014, народний депутат України Боропаєв Ю.М.). 

1.1.] 7. Проект Закону У країШI !Іра внесення змін до статті 21 Закону 

У країІІІ! «IІро свободу совісті та релігійні організації» (щодо порядку 
проведення lfубліЧНI!Х богослужінь) (реєстр. NQ 3868 від 14.01.2014, народний 
депутат Україн!! І'ерман Г.М.). 
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1.1.18. Проект Закону України про внесеНІІЯ змін до статті 21 ЗаКОІІУ 
У країIІІІ «Про свободу совісті та релігійні оргаllізпції» (щодо забезнечення 

права релігійних органі".!аціЙ та громадян ІІа безперешкодне проведеН!І51 

релігiilНI!Х обрядів та церемоній) (реєстр. N~ 3868-1 від 15.01.:2014, наРОДНlIіі 

депутат УкраїНІ! ВПС\ОНИ!< І.В. та ін.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення Зf\lін до деяк!!х :законодавчих 
актів України щодо використання відеореєстратора під 'Іас експлуатації 

автомобіля (реєстр. N~ 2965 (доопрац.) від 26.12.2013, наРОДНl!іі депутат 

України Москаль г.г.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 
У країІІІ! щодо спрощення процедури затвердження документації із 

землеустрою пр!! ·зміні цільового 

власності (реєстр. N2 3867 від 

Царьов О.А.). 

призначення земельних ділянок пр!!ватної 

13.01.2014, народний денутат України 

1.1.:21. Проект Закону YKpaїНlI про звільнення від КРllміl!ШІЬНОЇ 

відповідальності осіб, які були учасниками МИРНІ!Х зібрань, що відбуваЛI!СЯ з 

21 ЛlІстопада по 1 ГРУДНЯ 2013 року (реєстр. N2 3873 від 14.01.2014, ШIРОДШIЙ 
депутат України Міщенко с.г.). 

1.1.22. Проект Закону У країни про внесення змін ДО деяких заКОllів 

України щодо обговорення відповідей на депутатські заfll!ТIІ (реєстр. N~ 2718 
(доопрац.) від 25.12.2013, народний депутат України КнязеВIІЧ рл.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до статті 107 ЗаКОIlУ 
Україн!! «Про вибори народних депутатів України» (щодо обов'язковості 

подat/НЯ декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру кандидатами в народні депутати) (реєстр. N2 3891 від 15.01.2014, 
народний деl1утат України Дерев'янко IО.Б.). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до Закон)' У країШI 

«Про статус народного депутата Україшrn (щодо перерахування бюджетних 

ПРІІзначень на забезпечення діяльності Верховної Рад!! У країflll ) 
(реєстр. N2 2311 а (доопрац.) ВІД 14.01.2014, наРОДНJlЙ депутат У країНl1 

Пинзеник В.М. та ін.). 

1.1.25. Проект Закону УкраїНІ·' про внесення змін до деякнх законодаВЧIlХ 
актів України (щодо підтримки ВІТчизняного сільськогосподарського 

виробника) (percTp.N~3882 від 14.01.2014, народний депутат УкраїНІ! 

Апостол М.В. та ін.). 

1.1.26. Проект Закону України про місцеві ініціативи (реєстр. N~ 3740 
від 06.1 2.20 13, народний депутат України Гордієнко СВ.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до статті 21 Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо забезпечення 

права релігійних організацій на безперешкодне проведення богослужінь, 

релігіПНІІХ обрядів, неремоній та процесі й) (реєстр. N~ 3868-2 від 24.01.:2014, 
народний депутат України ЯворіВСЬКIІЙ в.о.). 

1.1.:28. Проект Закону УкраїlІІ1 про внесення змін ло Закону YKpaїНlI 

«Про лікарські засоби» щодо якості ГСllеРJlЧНllХ JIIKapCI,KJlX засобів, 
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(реестр. N~ 2199а (ДООІІ]1ац.) ві), 04.12.2013, народний депутат України 

Дудка В.Н.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
аКlїВ УкраїlІ1! (щодо протидії llOllшренню хвороб, зумовлеllИХ ВІЛ) 

(реєстр. N~ 3737 від 06.12.2013, народний депутат України Донець Т.А.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до статті 78-1 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» щодо 

професійних обмежень лікарів (реєстр. Nя 3742 від 06.12.2013, народний 

депутат України Спіріна І.д.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів УкраїНІ! (щодо вирівнювання у правах батьків) (реєстр. N2 3027 (доопрац.) 
від 27.11.2013, народний депутат УкраїНІ! Мірошниченко Ю.Р.). 

1.1.32. Проект Закону УкраїНІ! !ІрО внесення змін до Земельного кодексу 
УкраїНІ! (щодо розпорядження земельними ділянками, спадкоємці ЯКІІХ 

невідомі, відмовились від прийняття спадщини ЧИ не отримали у встановленнй 

термін свідоцтва про право на спадщину) (реєстр. N~ 3741 від 06.12.2013, 
народні депутаТІ! України Гордієнко с.В., Парубок О.Н.). 

1.1.33. Проект Закону України про внесення зміни до статті 233 Митного 
кодексу України (щодо міжнародних поштових відправлень) (реєстр. N2 3896-1 
від 29.01.2014, народний депутат України Барві ненко В.Д.). 

1.1.34. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті 233 МИТНОГО 
кодексу України (щодо міжнародних поштових відправлень) (реєстр. Nя 3896-2 
від 30.01.2014, наРОДНIІЙ депутат України Кужель О.В. та ін.). 

1.1.35. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про Конституційний Суд України» (ЩОДО перегляду висновків та 

рішень Конституційного Суду України) (реєстр. N!! 4052 від 29.01.2014, 
народний депутат України Міщенко с.г.). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

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

страхування» (щодо визначення дня сплати єдиного внеску бюджетною 

установою) (реєстр. N~ 4090 від 05.02.2014, народний депутат У країни 

Слюз т.я.). 

1.1.37. Проект Закону України про внесення зміни до статті 37 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо заборони голосування 

шляхом підняття руки) (реєстр. N~ 4029 від 27.01.2014, народний депутат 

України Міщенко сг). 

1.1.38. Проект Закону УкраІни про внесення змін до Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» (щодо продовження виконання повноважень 

Прем'єр-міністром України) (реєстр. N!! 4117 від 07.02.2014, народний депутат 
УкраїНІ! Шпенов Д.Ю.). 

1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

УкраїНІ! (ЩОДО вдосконалення законодавства у сфері централізовшlO'·О 

водопостачання та водовідведеНIІЯ) (реєстр. N~ 4115 від 07.02.2014, llаРОДІll!іі 

ДСІІутат Україн!! Мірошниченко 10.1'.). 
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1.1.40. І Iроект Закону У краї!!!! про внесення змі!! до ЗаКО!lУ У краї!1І! 

«пrо Регламент Верховної PaДlI УкrПЇIІІ!» (щодо :Н\боrОJllI гол()сування IІ!J1ЯХОМ 

піДIІЯТТЯ рУКIІ та забе'зпечення особистого ['ОЛОСУВШfl!Н НЩlО}l!llIХ дСl!утатів 

УкраїIІІІ) (реєстр. N~ 4029-1 від 03.02.2014, наРОДllllіі депутат УкриїlІ1! 

Балога В.І.). 

1.1.41. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (ЩОДО виключення статті 294) (ЩОДО масових заворушень) 
(реєстр. N~ 4079 від 03.02.2014, народні депутати України Павловськиіі А.М., 
Бриги!!ець О.М.). 

1.1.42. Проект Закону України про внесення змін до статті 16 Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

(щодо перебування жінок на керівних посадах в органах державної влад!! та 

місцевого самоврядування) (реєстр. N~ 4122 від 10.02.2014, народний депутат 
України Слюз ТЯ.). 

1.1.43. Проект Закону України про внесення змін до деяких зак()нодаВЧIІХ 
актів України щодо підстав та порядку лікування за кордоном осіб, засуджених 

до позбавлення волі (реєстр. N!! 4089 від 05.02.2014, !!аРОД!!lIЙ депутат України 
Денісова Л.Л. та ін.). 

1.1.44. Проект Закону України про внесення змін до статті 20 Закону 
України «Про туризм» (щодо форми договору ІІа туристичне обслуговування) 

(реєстр. N~ 4099 від 07.02.2014, народний депутат України Слюз т.Я.). 

1.1.45. Проект Закону України про внесення змін до Закон)' України 

«Про морські порти України)} (ЩОДО забезпечення безпеки торговельного 

мореплавства) (реєстр. N24111 від 07.02.2014, народні депутати України 

Крук Ю.Б., Рибаков 1.0.). 

1.1.46. Проект Закону України про внесення змін ДО статті 127 
Цивільного процесуального кодексу України (ЩОДО надіслання копії ПО30ВІЮЇ 

заяви та доданих до неї документів) (реєстр. N2 4124 від 11.02.2014, народний 
депутат України Мірошниченко Ю.Р.). 

1.1.47. Проект Закону України про внесення змі" до Земсльного кодексу 
України щодо отримання містобудівних )'мов і обмежень заБУДОВІ! lемельної 

ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаIlIІХ із 

забудовою, при підготовці до проведення земельних ТО[1гі!3 (реєстр. N~ 4049 
від 29.01.2014, народний депутат України Дмитрук М.І,). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зазначені законопроекти є такими, ЩО не мають впливу на пока,ники 
бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідаЛ!,ним за 

підготовку законопроектів. 

ГолосуваЛІІ: «за» - одноголосно. 
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1.2. ЗНlСОI/ОIlРОСIСТIІ, ЯІ~і М!IЮТl, ВIIJIJIО ІНІ ІІ0lсаЗlllfЮf бюджетів, 
у тому 'шелі: 

а) беЗllосереднііі 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до статті 38 

Закону УкраїНІ! «Про Державний земельний кадастр» щодо перевірки обмінних 

файлів (реєстр N!! 3814 від 23.12.2(13), поданий народним депутатом України 
ЦаРЬОВIІМ О.А. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної поліП!КIІ та земельних відноснн. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 38 Закону 
УкраїIІІ! «Про Державний земельНl!Й кадастр» новим положенням, надаВШIІ 

МОЖЛlІвість сертифікованим інженерам-землевпорядникам та інженерам

геодеЗ\lстам здійснювати в режиr.!і «он-лайн» (реального часу) перевірку 

віДlІовіДlІості документації із землеустрою даним Державного земельного 

кадастру. 

Для досягнення зазначеного, пропонується ДОРУЧІІТ!І Кабінету Міністрів 

УкраїНІ! р(нроБИТlI теХllологіЧI!і та програмні засоби Державного земельного 

кадастру, які ЛОВІІнні забезпечувати в реЖlІмі «он-лайн» можливість здійснення 

Ilерсвірки докуменпщії із землеустрою. 

Як ·JаЗlшчено у пояснювальній записці до законопроекту, ЙОГО реалізанія 

не !lОтребує додаткових видатків Державного бюджету УкраїНIІ та місцевнх 

бюджетів. 

Однак, 1І0ложення законопроекту щодо розроБКIІ технологічних та 

програМНIІХ засобів Державного земельного кадастру може потребувати 

додаТКОВllХ видатків державного бюджету. 

Автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюджетного 

кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! до 

законопроекту не IІаДallО фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), .1 

також пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення ВlІтрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для Досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає, що законопроект потребує доопрацювання в частині 

Вll"3начсння джерел НОКРИТТЯ МОЖЛИВІІХ видатків ІІа розробку технологіЧIІИХ та 

програмних засобів Державного земеЛЬНОI·О кадастру, які повинні 

забезпечувати в режимі «он-лайш) здійснення перевірки документації із 

землеустрою. 

На момент РО:JГJІЯДУ законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Рад!! УкраїНІ! віДСУТІІііі. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїIlИ про внесення змін до статті 38 ЗаКОJlУ УкраїIlI! 
«Ilро ДеРЖШ3ll!lП земельний кадастр» ЩОДО перевіrКIf обміННIІХ файлів 

(pefcTpN~3814 від23.12.2013), ІlОЩНІІІЙ ШJРОДШІМ депутатом УкраїНІ! 

Цap['OBI1~'1 О.А., має вплив на показНIІКИ бюджету (збільшує ВlпраТI! 

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 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. 

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

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

Чорнобильської катастрофи» (щодо вдосконалення ІЮРЯДКУ віднесення 

громадян до Іютерпілих від Чорнобильської катастрофи та захисту осіб, які 

зазнали опромінення ЩИТОВИДНОЇ залОЗИ) (реєстр. N~ 3525 від 01.11.2013), 
подаНIІЙ наРОдIlИМ депутатом України Атрошенком В.А. 

ВідміТIlЛIІ: 

ГОЛОВНІІМ з опрацювання законопроекту є Комітет з питань еКОЛOl'ічної 

поліТIІК!!, природокористування та ліквідації ІІаСЛІДКІВ ЧорноБIlЛЬСЬКОЇ 

катастрофи. 

Як зазначається у !lОясшовальній записці, законопроект розроблено з 

метою вдосконалення порядку віднесення громадян до потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та захисту осіб, які За3нали опромінення IJl!ІТОJ3lIД!ЮЇ 

залози, зокрема, постраждалих дітей з числа визначеНІІХ стаlтею 27 ЦЬОГО Закону 
після досягнення повноліття. 

Так, законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ віднести до категорій громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які: 

досягли повноліття та захворіли на рак ЩИТОВИДНОЇ заЛОЗІ! 

незалежно від часу настання захворювання (віднесені до І категорїі); 

- до часу досягнення повноліття прожили на території ЗОН!! беЗУМОВНОI'О 

(обов'язкового) відселення не менше чотирьох років, а на території зони 

гараптованого добровільного відселення - не менше шести років незалежно від 

місця проживання на час ДОСЯІ'нення повноліття (віднесені до 3 категорії); 
постійно проживають або постійно працюють ЧІ! І!Остійно 

навчаються ІІа території зони посиленого радіоекологічного контролю, за 

умови, що вони до досягнення повноліття прожили у ній зоні не менше восьм!! 

років (віднесені до 4 категорії); 
одержали дози опромінення ЩИТОВИ)(lю'і "ІЛОЗ!! понад рівні, 

встановлені центральним органом виконавчої влади у сфері OX0f10H!! здоров' Я, В 

тому числі особи, які на момент Чорнобильської катастрофи були в Д!ІТячому 

та підлітковому віці (1968-1986 років народження) або 'Ш3llаЛIІ 
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ОПОССРСl1l<ОlJaIIOI'О опромінення ЩІПОВЩЩОЇ заЛОЗIІ під час 

ВllутріlllНl,оутробпого РОЗВИТКУ (віднесені до 4 категорії). 
Крім того, пропонується встановлювати інвалідність безстроково 

незалежно від віку громадянам, які захворіли на рак ЩИТОВIІДIIOЇ заЛОЗІ! і 

внаслідок ЦЬОГО стали інвалідами [ або 11 групи. 
Відповідно до фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

реалізація положень законопроекту потребуватиме збільшення видатків 

державного бюджету. За розрахунками автора законопроекту обсяг 

додаткових Вllдатків на забезпечення соціального захисту зазначених осіб 

стаНОВИТlІме близько 140 млн грн на перший рік набрання законом чинності. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазначеного законопроекту відмічає, ЩО прийняття законопроекту рОЗllШрllТЬ 

КО1l0 одержувачів пільг і компенсацій та потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету, які не будуть забезпечені фінансовим ресурсом, а 

джерела покриття таких видатків головним розробником не визначені, як це 

визначено ВlІмогами статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, Міністерство фінансів України звертає увагу, ЩО питання 

надаНlіЯ державних соціальних гарантій та поліпшення соціального заХJlСТУ 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має 

здійснюватися комплексно, в рамках чинного законодавства у сфері соціального 

та пенсійного забезпечення з урахуванням соціально-економічного становища 

країни та фінансових можливостей Державного бюджету України та Пенсіііного 

фонду України. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

приймаються після [5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, ЩО настає за плановим. 

Головне haykobo-еКСllеРТllе управління Апарату Верховної Ради України 
вважає, ЩО за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ним зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, ЯКІ постраждали внаслідок 

ЧорнобllЛЬСЬКОЇ катастрофи» (ЩОДО вдосконалення порядку віднесення 

громадян до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та захисту осіб, які 
зазнали опромінення щитовидної залози) (реєстр. Н!! 3525 від 01.11.2013), 
поданий народним депутатом України Атрошенком В.А., має вплив на 

ПОJ<аЗНlIКIІ бюджету (збільшуючи витраТIІ державного бюджету). 

У р,пі ПРІІЙНЯТТЯ відповіДllОГО закону до 15 липня 2014 року він має 
В[ЮДІІТИСЯ в дію не РШlіше І сі'ІЮI 2015 року, а після 15 ЛІІПІІЯ 20[4 РОКУ - не 

раніше 1 сіЧІІЯ 2016 року (або І січня наступного за ЦІІМ року залежно від '!аСУ 

І1РIlЙЮГПЯ закону). 
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2. Це рішеllНЯ наДlслаПI Комітету ВеРХОВІІОЇ РПДІІ УкраїIIИ з питань 

екологіЧIlОЇ IJолітнкн, ІІрнродокористуваНIІЯ та ліквіщщії Ішслідків 

ЧОРІІобильської КRтастрофи. 

1.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті ] 1 

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо захисту ПрRВ громадян, хворих 

на рак щитовидної залози) (реєстр. N~ 3525-1 від 18.11.2013), поданий наРОДIІИМ 
депутатом України Аверченком с.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань екологічної 

ПОЛIТlІКIІ, ПРllроДокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Законопроектом пропонується з 1 сі 'Іня 2015 року віднести до категорій 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, хворих 

на рак щитовидної залози, які досягли ПОВІІоліття, з числа ЗЮJIачеЮІХ у 

статті 27 цього Закону, та яким спеціалізованою медико-соціRлыlюю 

експертною комісією встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками 

ЧОРІІобильської катастрофи. 

Міністерство фінансів України у своєму експеРТІІОМУ висновку до 

зазначеного законопроекту відмічає, що прийняття законопроекту РОЗШ\ІРИТЬ 

коло одержувачів пільг і компенсацій та потребуватиме додаТКОВ\ІХ ВІ!датків з 

державного бюджету, які не будуть забезпечені фінансовим ресурсом, а 

джерела покриття таких видатків головним розробником не визначені. 

Відмічено, що за розрахунками головного розроБНІІка НРІІІІНЯТТЯ 

вказаного законопроекту потребуватиме вишукання додаТКОВIІХ бюджетних 

коштів у сумі близько 46 млн. грн. в рО1рахунку на рік. 
Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНI1 та статті 91 

Регламенту Верховної Ради У країни до законопроектів, що мають ВПJIIIІ3 на 

показНИКИ бюджету належить надати фінансово-економі'ше обrРУlпуваНIІЯ )\0 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо СКОРО'lення витрат бюД)кету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів УкраїНІ! звертає увагу, що ПlПШJНЯ 

надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального 1ахисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофІІ, має 

здійснюватися комплексно, в рамках ЧІІННОГО законодавства у сфері соціального 

та пенсійного забезпечення з урахуванням соціально-економічного становища 

країни та фінансових можливостей Державного бюджету України та ГleHciiilIOГO 

ФОНДУ УкраїНІ!. 

Г()Jювне HRykoho-експертне управління Лгmrату Верховної РЩ[ІІ У країI!f! 

IIiДTPII~IYЄ заКОllодавчу НІІЦl<lТІІНУ, спрямовану на llОСllJIСНІІЯ соціаЛl,IIОЇ 

заХlІІцсності осіб, які ПОСТРЮІЩШlІІ внаслідок аварії на ЧОРlюБIIНJ,СI,КОЇ ЛЕс. 

10 



УХВАЛ І(Л 1(: 

І. І Іроект ЗаКОIlУ Україн!! нро Вllесення '!мін до стапі II Закону УкраїIJII 
«ГІро статус і соціалыlйй за:-\нст громаДЯIІ, які 1І0страЖЩlЛІІ внаслідок 

ЧОРllоБИЛЬСl,КОЇ катастрофи» (ЩОДО заХIІСТУ прав громадян, хвор"х ІІа рак 

ЩІ IТOВl1д1ІОЇ заЛ03I1) (реєстр. N~ 3525-1 від 18.11.2О 13), ПОД31111Й наРОДlІlІМ 

денутатом УкраїlІ1! Аверченком с.М., має вплив на показники бюджету 

(збіЛЬШУЮЧIІ витрати державного бюджету). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДlIТI!СЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛIlПНЯ 2014 РОКУ - не 

раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу 

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішеНIІЯ надіслаТIІ Комітету 8ерховної РаДІ! України з питань 

екологіЧIІОЇ поліТІІКИ, природокористування та ліквідації наслідків 

ЧорнобllЛЬСЬКОЇ катастрофІ!. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IlрО проект Закону У KpaїНlI про внесення змін до деЯКІІХ 

законодаВЧIІХ актів Україн!! щодо Пllтання оздоровлення та віДПО'IІІНКУ дітей 

(реєстр. N~ 3535 від 04.11.2013), ПОД3fшй народним депутатом УкраїНIІ 

Яремою В.Г, 

ВїдміПIЛlI: 

Головним з опрацюваllНЯ законопроекту є Комітет з ПJ1тань сім'ї, 

молодіЖI[ОЇ поліТІІКИ, спорту НІ туризму. 

ЗаКОIІОllроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внести '3міНIІ до законів YKpaїНlI «Про 

О'3доровлення та відпочинок дітей» та «Про ОХОРОНУ дIlТlIHCTBa», ВСТalIОВlIВШII, 

що діТI!, які ПРОЖlІвають в п'ятикілометровій зоні впливу піДПРИНІСТВ, що 

провадять діяльність у сфері зберігання, оброблення (перероблення), УПJЛі'3анії, 

Вllдалення, 'знешкодження, захоронення відходів та здійснюють ВИКИДИ і СК!lДIl 

забруднюючих речовин у наВКОЛIІШНЄ природне середовище, відносяться до 

категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та піДТРIІМКИ. 

80дllочас, пропонується встаНОВIІТИ, що діти з сімей, середньоміСЯЧНІІіі 

СУКУПІІИЙ дохід ЯКІІХ не lІеревищує розміру І 1,/2 мінімальної заробітної плаТІ! ІІа 

кожного члена сім'ї, які проживають у Вl!щевказаній зоні, мають право ІІа 

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку в порядку, 

встшювленому Кабінетом Міністрів України. 

Згідно ПОЯСНlОвальної заПIІСКИ на думку автора законопроекту, реалізація 

положень законопроекту не потребуватиме додаткових коштів з державного 

або місцевих бюджетів, оскільки здійснюватиметься в межах іСНУЮЧI!Х 

бюджетних програм. 

Проте, за експертним висновком Міністерства фінансів УкраїНІ! 

прийняття законопроекту потребуваТlІме додаткових бюджетних коштів. 

ВСУllереч Вl!могам статті 91 Регламенту Верховної РаДІ! У країНІ! та 

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

відповіДІІі pOlpaXYIlКlI) та IІРОПОЗllцій змін до заКОllодаВЧIІХ актів УкраїIІИ щодо 
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скорочення ВlІтрат бюджету ти/або джерел додаТКОВIІХ надходжень бюджету 

ДЛЯ ДОСЯГJlеllJlЯ збалансованості бюджету. 

Крім того, lЮШlчається, що відповідно до статгі 12 Закону УкраїlІ1І «ІІро 
ВIІКОРlІстання ядеРJlОЇ енергії та радіаційну безпеку» населеНIJЯ теРlІторііі, на ЯКІІХ 

розміщуються підприємства з Вllдобування і перероБЮJ уранових руд, ядеРІІі 

установки, об'єкт\!, призначені для поводження з радіоа"'"ТIJВIIИМIІ відходами, мас 
право на соціально-економічну компенсацію рюику від ЇХ діяльності, у тому 

числі на виконання заходів з поліІІшення умов проживання та праці населення, 

яке мешкає на означених територіях, у межах ОТРНМШІІІХ коштів за напрямами, 

передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органаМIІ місцевого 

самоврядування (обласним\!, раilОННIІМIІ, міськими радам!/ міст обласного 

підпорядкування, міськими радами монофункціоналыllхx міст-супутників), на 

теРlІторію яких поширюються відповідні :ЮНІІ "3гідно із заКОlJодавством. 

Щороку в Державному бюджеті УкраїНІ! враховуються ВІІЩІТКІІ па 

здіilснення заходів соціально-економі'IНОЇ компенсації рllЗНКУ населення, яке 

ПРОЖl!ває на території зони спостереження, та цільові кошти, що спрямовуються 

на охорону здоров'я для врахування екологічних особливостей регіонів. 

Термін набрання Ч\lнності, ВlІзначений у 'заКОllопроекті, не віДІІовідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, ЩО 
заКОНIІ УкраїНІ! або Їх окремі lюложення, які ВПЛlІвають на ПОКа1f11IК1I бюджету 

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

приймаються після 15 липня року, ЩО передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджеТllОГО періоду, ЩО настає за ПЛШЮВІІМ. 

ВИСНОВОК Головного науково-експерпюго УlIравління Апарату Верховної 

РаДIІ УкраїНIІ на даНI1Й час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деЯКІІХ законодаВЧIІХ 

актів УкраїНIІ ЩОДО питання оздоровлення та віДПОЧIІНКУ дітей (реєстр. N!! 3535 
від 04.11.2(13), поданий народним депутатом УкраїНІ! Яремою в.г., має ВП1НIВ 
на показники бюджету (збільшує витрати державного та місцеВIІХ бюджетів). 

У разі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 JIIІПІІЯ 2014 року він мас 

ВВОДIIТIIСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛIІПlIЯ 2014 року - не 

раніше І сіЧlIS1 20 І б року (або І січня наступного за ЦlIМ року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДl1 України з П!lтань сім'ї, 
t.lОлодіЖIІОЇ політики, спорту та туризму. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 11-\ 

ЗаКО!lУ України «Про гуманітарну допомогу» (щодо порядку ОТРШ"IaIlНЯ 

автомобіля, що визнаний гуманітарною допомогою та перебував в 

КОРlІстуванні менше І О років, членом сім'ї або спадкоємнеt.t lІомерлого 

іпваліда, ДIІПllш-інваліда) (peecTp.N!!3572 від 07.11.2013), llOJЩНlІ1І 

наРОДШIМ деllутатом України Фищуком о.г. 
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ВіjtміПIJl"; 

І-ОЛОНIIII1\1 З Оllращовання законопроекту є Комітет у справах 

ІІеllсіОllерів, ветераlIів та іНВШII)(lВ. 

'3аКОІІОllроектом ПРОIJOН)'ЄТЬСЯ ШlДаТIІ право спадкоємцям померлого 

інваліда, дlIТIIНJI-i 11 ван іда (а не лише членам сім 'ї) на отримання автомобіля, 
ВlПнаного гуманітарною допомогою, ЯКИМ інвалід був забезпечений через 

оргаНІ! соціального захисту населення і користувався менше І О років, за 

рішенням цеllтрального органу ВlІконавчої влаДІ!, що реалізує державну 

ІІолітику у сфері соціального захисту населення, за умови сплати податків і 

зборів за ставками, діючими ІІа деllЬ здійснення МІПНОГО оформлення 

автомобіля з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля. 

3а експеРПJIIМ ВИСНОВКОМ Міllістерства фіllансів зміllИ, 

запропоновані в законопроекті, призведуть до зменшення надходжень 

державного бюджету. Зокрема, '3а'ншчається, що урахування фaJПИ'IIІОГО ступеня 

Зllошення автомобіля при розраху"ку суми податків, які мають БУТІ! сплачені 
("за ставками, діючими ІІа день здійснення МIІПIOГО оформлення автомобіля), 

суперечить нормам Митного кодексу УкраїНІ! та Податковому кодексу 

УкраїНІ!, ЯКИМІІ встаllовлено визначення бази для нарахування ввізного мита та 

!!Одатку на додану вартість, який справляється при ввезенні товарів на МИТНУ 

теРІІторію України. Так, базою оподаткування товарів, що імпортуються, є їХ 

МІІПШ вартість (у цілях оподаткування податком на додану вартість - фактурна 

вартість, ЩО не нижча, ніж м!пна вартість цих товарів), яка ВI13на'шється 

декларантом, базується на ціні, що фаКТI!ЧНО сплачена або підлягає сплаті 'Ja ці 
товарІ!, визначення якої здійснюється за методами, що не передба'IШОТЬ 

урахування фактичного ступеня Зllошення товару після завершення митного 

оформлення. 

Крім того, зазначається, що надання права на отримання автомобіля, 

ВIІ11!аIЮГО гуманітарною допомогою, спадкосмшо померлого інваліда, яким 

інвалід був забезпечений через головне управління соціального захисту і 

КОрlІстувався менше ніж І О років, не відповідає визначенню поняття 

«гуманітарної допомоги» (СТ8ПЯ І Закону України «Про гуманітарну 

допомогу») та призведе до розширення кола осіб, які можуть скористаТIІСЯ 

таким /Іравом, а також збільшить випадки зловживання при оформленні 

автомобіля. 

Необхідно зауваЖJlТИ, що стап'Я З8 ЗаКОIlУ України «Про OCHOВlI 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачає, що після смерті 

інваліда, дитини-інваліда автомобіль, Вllданий безоплатно чи на піЛЬГОВІІХ 

умовах, за бажанням членів його сім'ї може бути переданий у їх власність 

безоплатно у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, тобто не 

УЗГОДЖУЄТЬСЯ із даною законодавчою пропозицією. 

Водночас, зважаючи на вимоги, визначені Порядком забезпечення 

інвалідів автомобіЛЯf\lІІ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

віл 19.07.2006 N~ 999 (із змінами), щодо повернеНIІЯ після смерті іНВШlіда 

Уllраrшінню соціШIІ,1І0ГО заХI!СТУ автомобіля, строк еКСI1J1уатації ЯКОГО f\IСlІше 

ніж І О рокі в, та у В1ІШtДках, lІе IJередбачеНlIХ ПУНКТОМ 16 ЦЬОI'О Порядку, 
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законодавча ПРОПОЗlIція потребуваТlІме додаТКОlЗlIХ ВlІтрат лержаВlIОГО 

бюджету на 'JабезпечеНIІЯ інвалідів автомобіЛЯМl1. 

Всупереч IН1МО1'ам статті 91 rerJlaMellTY Верховної Рали УкраїН11 та 

статті 27 Gюджетного кодексу України суб'єктом права зш,онодавчої іllіllіаТ11ВI! 
не надю/О фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаЮ'l1l 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до заКОllодаВЧllХ актів УкраїllИ 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 УкраїН11, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показНИКll 

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшуюТ!, В11трати 

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

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

плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не заперечує проти законодавчої ініціативи, спрямоваllОl Шl посилення 

підтримки осіб, які доглядають за особами з інвалідністю, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення змін до статті 11-1 Закону 

УкраїНІ! «Про гуманітарну допомогу» (щодо IІОрЯДКУ отримання автомобіля, 

що визнаний гуманітарною допомогою та перебував в користуванні меllще 

І О років, членом сім'ї або спадкоємцем померлого інваліда, ДlІТllfll1-

інваліда) (реєстр, N2 3572 від 07,11,2013), поданий народним депутатом 

України Фищуком о.г" має вплив на ПОКЮІІИКИ бюджету (змеllШУЄ 

надходження та збільшує витрати бюджету), 

У разі прийняття відповідного закону до 15 JJl1ПНЯ 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 залеЖIІО від часу 

прийняття закону). 

2, Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до чаС1l1ШІ 

шостої статті 20 Закону України «Про статус наРОДІ ЮГ0 депутата» (шодо 

гарантій трудових прав народних депутатів України, обраних з числа осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного заХIІСТУ) (реєстр. N~ 3641 
від 19,11.2013), ПОДaJШЙ народним депутатом України БуткіВСЬКIlМ В.В. 

ВідміТIІЛIІ: 

ГОЛОВНIlМ З опрацюваНIІЯ заКОllопроекту є: Комітет '3 Пlпань !'сгла~lе!Пу, 
ДСІІУПІТСІ,КОЇ еТI1КI1 та забеJllе'lеllНЯ діяJlы�стіi ВерхоUlIOЇ Радн УкраїlІІі. 

ЗаКО11011ІЮСКТОМ IІРОllОIІУГП,СЯ 13HeCTIl зміНІ1 ЛО 'IaCТlIllll шостої ст:пті 20 
ЗаКОIlУ Украї1ll1 «Про статус f1ЩЮJlllOl'О депутата Україlll[» 1 метою IЮJllllРС1ll1Я 
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Г"РШJТJІІ ТРУЛОВІІХ прав Н"РОДJIIІХ депушгів УкраїIІIІ, lІередбачеНІІХ цією 
статтею, на осіб рЯДОВОГО і ш\,taлыІІькогоo складу служБІ! 1(llвіJll,НОГО захисту. 

Зокрема, Ilередбачається JlадаЛІ нраво За3IШ'lеllll~1 особам бут!! 

заЛlІШСІlІlМIJ на строк JШКОlJаIJIJЯ депутатських ПОІ31lOважень на службі в 

органах IlIJвілы�гоo заХIІСТУ, а також право на пенсію, що обчислюється із СУМІІ 

заробітної плати працюючого народного депутата без обмеження граничного 

розміру пенсії. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає, 

що реалізація положень законопроекту потребуваТlІме додаткових видатків 

державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного ФОНДУ УкраїI!ІІ у 

ЗВ'Я1КУ із збільшенням числа осіб, які матимуть право на одержання зазначеної 

пенсії, ІІаголошено, що вартісну оцінку впливу положень законопроекту на 

ПОКЮШIКlI бюджету неМОЖЛlIВО зроб~1Т1І через відсутність ФінаIlСОВО

еКОlюмі'IIIОГО обrрунтування та Р01рахунків (зокрема, щодо кількості осіб, які 

маТIІМУТЬ пр"во ІІа одержання зазначеної пенсії). 

ВСУllереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! та 

стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економіЧНIІХ обгрунтувань до законопроекту (включаючи 

відпові)!ні розраХУНКIІ) та ПРОПО1l!lIій 'змін до заКОlюдаВ'IИХ актів УкраїНІ! щодо 

скорочеllНЯ ВlІтрат бюджету та/або джерел додаТКОПІІХ надходжень бюджету 

ДЮІ досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, ВlІзначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
заКО1І1І УкраїНІІ або Їх окремі положення, які впливають на покаЗlllІКlI бюджету 

(змеIlШУЮТЬ надходжеllНЯ бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатаМI1 розгляду у першому читаIlні законопроект може 

БУТIІ ПРИЙІІЯТИЙ за ОСІІОВУ з урахуванням висловлених НИМ зауважень та 

ПРОПОЗlщіЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до частини шостої статті 20 
Закону Україllll «Про статус народного депутата» (щодо гарантій ТРУДОВJlХ прав 

народних депутатів України, обраних з числа осіб рядопого і начальницького 

складу служби цивільного захисту) (реєстр. N~ 3641 від 19.11.2013), подаНIІЙ 
народним депутатuм України Бутківським В.В., має вплив на покаЗНИКIІ 

бюджету (збільшує витрати державного бюджету на покриття дефіциту 

Пенсійного фонду України). 

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

раніше І січня 20 І б року (або І сіЧІІЯ наСТУШЮГ0 за цим року залежно від часу 

прпйняття закону). 
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2. Це рішення ШlДіслаТIІ Комітету Верховної РаДІ! України з питань 
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діЯЛІ,ності Верховної Ради 

УкраїIIИ. 

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

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

Чорнобильської катастрофи» (щодо вдосконалення окремих положень) 

(реєстр. H~ 3760 від 16.12.2013), поданий народним депутатом України 

Пеховим В.А. 

ВідміТIІЛIІ : 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань екологічної 

політик!!, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року надати статус 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи особам, які ставом на 1 січвя 
1993 року мають сукупний період проживання, робот!! (служби) 'ІІІ навчання 

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного 

відселення - не менше трьох років (віднесені до 3 категорії), а на 

територіях зон гарантованого добровільного відселення та ПОСlfЛеного 

радіоекологічного контролю - не менше ЧОТИРЬОХ років (віднесені до 

4 категорії). 
Крім того, ПРОПОНУЄТЬСЯ надати особам, які постійно проживають на 

території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантоваllОГО 

добровільного відселення, право на пільги зі сплати податків, зборів, МlІта та 

інших платежів до бюджету відповідно до податкового та МИТlIOГО 

законодавства, а також позачергове щорічне безплатне забезпечення 

cahaTOPHO-КУРОРТНIlМИ путівками чи одержання за їх бажанням грошової 

компенсації у розмірі середньої вартості путіВКIІ в Україні. 

Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням, наведеНІІМ у 

матеріалах до законопроекту, на думку автора, реалізаuія положень 

заКОlюпроекту ВlІмагатиме незначних додаткових витрат державного 

бюджету, а з урахуванням динаміки шодо зменшення кількості осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, може бути здійснена в 

існуючих межах фінансування відповідної бюджетної програми. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту розширить коло одержувачів пільг і компенсацш та 

потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовим ресурсом, а джерела покриття таких видатків головним 

розробником не визначені. Зауважено, що вартісну оцінку впливу положень 

законопроекту на показники бюджету неможливо епропюзувати '3 прийнятною 

точністю, оскілr,ки відсутні показНИКИ для обрахунку законопроекту. 

Крім того, необхідно звернути увагу, що надання зазначеним особам 

права на пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету 
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відповідно до нодаТКОІЮI'О та м I1ТНОГО законодавства нризведе до зменшення 

надходжень державного та місцевих бюджетів. 

Псупереч вимогам статті 91 Pel'JlaMeIlTY Верховної Ради УкраїНІ{ та 

статті 27 ьюджепюго кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи НС 
надано фінансово-економіЧНIІХ обгрунтувань до законопроекту (включаЮЧIІ 

віДІІовідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Водночас, Міністерство фінансів України звертає увагу, що підвишення 

державних соціальних гарантій громадянам має здійснюватися комплексно, в 

рамках '/ІШНОГО '3аКОIЮЩlВства у сфері соціального захисту з урахуванням 

соціаЛhflOЇ спрямованості Уряду, стану соціально-економічного розвитку 

країни збалансування додаткових видатків з наявними бюджеТНИМIІ 

ресурсами. 

ВИСНОВОК Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення '3МIН дО Закону УкраїIІИ «Про 

статус і соціальний заХllСТ громадян, яю постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (ЩОДО вдосконалення окремих 

(реєстр. N~ 3760 від 16.12.2013), поданий народним депутатом 

положень) 

України 

Пеховим В.А., має вплив на пока'3НИКИ бюджету (збільшуючи Вlпрати 

державного бюджету та зменшуючи надходження бюджетів). 

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

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року '3алежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України '3 питань 

екологічної поліТІІКИ, Прllродокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
IНфОРl\шцію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

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

Чорнобильської катастрофи» щодо посилення соціального захисту деЯКlIХ 

категорій постраждалllХ громадян (реєстр, N2 3809 від 20.12,2013), поданий 
народним депутатом України Атрошенком В.Л-

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань екологі L1НОЇ 

поліТJlКИ, I1РIlРОДОКОРl1стування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофІІ. 

Як зазначається у поясl/Іовалы�ійй заПllсці, заКОIІОЩJOект розроблено з 

мстою ВДОСКОНaJlеllНЯ ПОРЯДКУ ІШДЮІ!!}! пілbl' та компенсацііі сім'ям, які 

втраТ!Il\ll годуваЛhllllка із ЧІІСJШ осіб, віднесених до У'ШСIllІків ліквідації 
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наслідків апарії 11[1 Чорнобильської ЛЕС, І:!ІІКЛЮЧПRШИ норму щодо 

встаноплення ПРИ'І!lЮЮГО ЗВ'Я'JКУ смерті такої осоБІ!. 

Так, законопроектом пропонується надати право неповнолітнім дітям 

та/або ДРУЖ!lні (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалеЖIJO від наявності 

причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою, а саме: 

на отримання пільг та компенсацій, передбачених статтею 20 пього 
Закону, зокрема зниження плати за користуваllНЯ житлом (квартирної плати, 

плати за утримання будинків), комунаЛЬНlll\1И послугами (І-аз, 

електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші 

послуги), телефоном, 50-відсоткова ЗНlІжка вартості палива, в тому числі 

рідкого, безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, ВIНlЛата допомоги 

по тим'!асовій непрацездатності в розмірі 1 ОО процентів середньої заробітної 
плати незалежно від страхового стажу тощо; 

на отримання одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, 

та щорічної допомоги на оздоровлення; 

на отримання щомісячної компенсаЦl1 сім'ям за втрату 

годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофІІ; 

Вl!плату додаткової пеНС11 за шкоду, заподіяну здоров'ю, а також 

державної пенсії особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою 

годувальника. 

Відповідно до фінансово-економічного обгрунтування та розрахунків, 

наведених у матеріалах до законопроекту, реалізація Ного положень 

потребуватиме додаткових видатків орієнтовно в обсязі 5,4 млн грн на рік. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазначеного законопроекту відмічає, що прийняття законопроекту PO-ЗШJlj1I1ТЬ 

коло одержувачів пільг і компенсацій та потребуватиме додаткових Вllдатків з 

державного бюджету, які не будуть забезпечені фіна[]совим ресурсом, а 

джерела 110КРІІТГЯ таких видатків головним розробником []е визначені, як це 

регламентовано вимогами статті 27 Бюджетного кодексу України та стапі 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, Міністерство фінансів України звертає увагу, що ПІ!ПШІ!Я 

надання державних соціальних гарантій та 1І0ліllшення соніалыJгоo заХIІСТУ 

громадян, які постраждали внаслідок ЧорноБНJ[ЬСЬКОЇ катастрофи, має 

здійснюватися комплексно, в рамках чинного законодавства у сфері соціального 

захисту з урахуванням соціально-економічного становища країни та фінаНСОВIІХ 

можливостей Державного бюджету України. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено. шо 
закони України або їх окремі положення, які впливають на покаЗНlIКlI бюджету 

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

приймаються після 15 Лlll1l1Я року, що передує плановому, вводяться в лію не 
раніше lJочатку бюджетного періоду, що пастає за [JJ[aJ]()ПlIМ. 

13I1CHOBOK ГОJIОПlЮГО []аУКОГЮ-СКСllертного У\lршmіllllЯ Аоарату 13CPXOBHOЇ 
РаДІ! УкраїlІІ1 ІІа даlJИЇ! час не надійшов. 

18 



УХВА.JIІІЛН: 

І. Ilроект Закону України про внесення ЗМІІІ дО Закону УкраїНІ! «Про 

статус і с(щішIыl!ії захист громаДЯII, які постраждаЛIІ ВШ1СJlідок 

ЧОРllоБШIЬСЬКОЇ катастрофи» щодо посилення с(щіалыІгоo захнсту деЯКІІХ 

категорііІ постраждалих громадян (реєстр. N~ 3809 від 20.\2.2013), поданніj 

народним депутатом Україн!! Атрошенком В.А., має вплив на показники 

бюджету (1більшую'lИ витрати державного бюджету та бюджету Пенсійного 

фонду Україн,,). 

У рюі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до \5 липня 2014 року він має 
ВВОДlIТIІСЯ Г! дію не раніше І сі'IІІЯ 2015 року, а після 15 ЛІІПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРl!ііняття закону). 

2. І ~e рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміНІ! до Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які !lостраждали внаслідок 

Чорнобнльської катастрофи» щодо медичного забе'mе'lеНIІЯ (реєстр. N~ 38\ О 
від 20.12.2(13), поданий народним депутатом Украіни Атрошенком В.А. 

ВідміТlIЛП: 

ГОЛОВІ/ИМ З опрацювання законопроекту є Комітет з питаНh екологічної 

політики, природокористування та ліквідації насЛІДКІВ Чорнобильської 

катастрофи. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТhСЯ ДОПОВНИТИ Зако!! УкраїНІ! «Про статус і 

сor{l[lлыніі заХI1СТ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

каТilСТРОфll)} новою нормою щодо запровадження щорічного медичного 

обстеження (диспансеРll1ації) та лікування у спеціалізованих меДИ'IНИХ 

закладах осіб, які І/аРОДIІЛl1СЯ від учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильської АЕС та евакуliованих із ЗОНlI відчуження, і після ДОСЯГllеllНЯ 

повноліття не були віднесені до категорії осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильс['кої катастрофи. 

ВіДlJовідно до фінансово-економічного обrрунтування та розрахунків, 

наведеНІІХ у матеріалах до законопроекту, реалізація його положень 

потребуватиме додаткових видатків у сумі 41 млн грн на рік. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазначеного законопроекту відмічає, що реалізація положень законопроекту 

ПРlІЗведе до додаткових видатків державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовим ресурсом, а джерела покриття таких видатків ГОЛОВНІІМ 

розробником не ВIІЗllачені, як це регламентовано вимогами статті 27 
Бюджетного кодексу У країlllі та статті 91 Регламенту Верховної РаДJl УкраїНІ!. 

Крім ТОІ'О, Міністерство фінансів УкраїНІ! звертає увагу, що питання 

надання державних соціюIыІхx гарантій та поліпшення соціалhНОГО захисту 

громадян, ЯКІ постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має 
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здіі1СНЮШ1ТIIСЯ комплеКСIІО, в рамках ЧІIJIІЮГО 'заК()fюлнвства у сфері соllіалыlгоo 

заХIІСТУ з урахуванням с(щіально-еК()НОl\lічпого становища країІІИ та ФіШlllСUВlIХ 

1\10ЖJlllIюстеі1 Державного бюджету УкраїIІIІ. 

Термін набрання '1111111Ості, ВJI3ШlчеНIlі1 у заКОНОllроекті, lІе відповідає 

чаСТllllі третій стапі 27 БюД)кепюго кодексу УкраїНІІ, якою передбачеllО, що 
заКОНІ! України або Їх окремі положення, які впливають на показШIКIІ бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або 1більшують витрати бюджету) і 

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

І3исновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради УкраїНІ! на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесеНІІЯ 'ЗМІІІІІ до Закону УкраїІШ «Про 

статус і соціалыllіі захист громадян, які постраждаЛІ! ВІІ<.Іслідок 

Чорнобильської катастрофІІ» щодо MeДlI'If!OГO забеЗІlечеllllЯ (реєстр. N~ 381 О 
від 20.12.2013), поданий народним депутатом УкраїНIІ АТРОШСІІКОМ В.А., має 
вплив на показник!! бюджету (збіЛЬШУЮЧIІ ВlІтраТІІ державного бюджету). 

У разі приі1няття відповідного закону до 15 ЛШІІІЯ 2014 року він має 
ВВОДИТlIСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2() 16 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

приі1няття 1акону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної поліПІКІІ, !lриродокористування та ліквідації наслідків 

ЧорвоБШI ЬСЬКОЇ катастрофи. 

1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змі" до 

ГlРlІкінцевих положень Закону УкраїНІ! «Про 1агаЛИlOобов'язкове державне 

пеВСllШС страхування» (щодо дострокової пенсії для батьків-вихователів 

дитячого будинку сімейного ТІІПУ) (реєстр. N!! 3826 від 25.12.2013), поданий 
lІаРОДНIІМ депутаТОl\1 України ФурсіНІІМ 1.г. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

3аКОНОllроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ з І січня 2015 року надати право батькам
вихователям дитячого будинку сімейного ТІІПУ, ЯКИЙ функціонує не менше 

десяти років, на ПРlІЗначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 
років та за наявності не менше 15 років страхового стажу у жінок та 2() років 
страхового стажу в чоловіків. 

Відповідно до фінансово-економічного обrрунтування, наведеного у 

матеріалах до законопроекту, за прОГНОЗНIІМИ розрахункаМIІ додаткові ВllдаТКIІ 

державного бюджету на реалізацію заПРОІIОНОВШІІІХ змін СТШЮВІІТІІМУТЬ 

блlІЗЬКО 2 млн Грll на рік. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному BJlCIIOUKY зауuнжує, 

щО ПРИЙНЯТТЯ запропонованих змін ПРlІзведе до рОЗШllрення КОНТllІІгенту осіб, 
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які маТlIМУП, право на осоБЛlІві УМОВИ щодо ПРllзначення та перерахунку 

ПСlІсііі, і ЯК наслідок, до додаТКОВIІХ видатків бюджету Пенсійного фОНДУ 

Україlll!. 

При НЬОМУ зазна'І8ЄТЬСЯ, що зважаючи на наЯВІІість протягом останніх 

років дефіЦlПУ бюджету Пеllсійного фонду України, який покривається за 

раХУIІОК коштів державного бюджету, зазначені видатки стануть додатковим 

навантаженням на Державний бюджет України, обсяг яких неможливо 

спрогнозуват\\ через невизначеність вихідних даних. 

Крім того, занровадження особливого порядку призначення та 

перерахунку пенсій для окремої категорії громадян призведе до ВllНlІКІІення 

необхідності перегляду lІенсійного забезпечення працівників інших галузей. 

Всупереч вимогам стапі 9 І Регламенту Верховної Ради УкраїIІИ та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів УкраїНІ! щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

чаСТІші третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заКО1І11 України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

ПРlІймаються після І 5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше по'штку бюджеТIІОГО періоду, що настає за плановим. 

На даНІІЙ час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради Україн!! не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Україн!! про внесення змін до Прикінцевих положень 
ЗаКОІ-IУ України «Про загальнообов'язкове державне пеНСlІІне страхування» 

(ЩОДО дострокової пенсії для батьків-вихователів дитячого будинку сімейного 

ПНlу) (реєстр. И!! З826 від 25. І 2.20 ІЗ), поданий народним депутатом України 
ФурсіНlІІ\1 І.Г., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати державного 

бюджету для ПОКРІІТТЯ дефіциту бюджету Пенсійного фонду України). 

У ра1і ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДlПIІСЯ в дію не раніше 1 січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

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

ПРllііняття закону). 

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

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

УкраїНІ! «Ilро Сllсціальну (вільну) еКОНОі'оlі'шу 'ЮНУ «Порто-фраfll<О» на 

території O,~CCI,KOГO морСI,I(()I'О торГОВСЛЬНОI'О ІЮРТУ» (щодо реl'УЛЮІЩIІIІЯ 

іllвеСТlщіііllОЇ діяльнос І і ІІа TeplITopiї C123 «Порто-фраIlКО») (реєстр. И~ 3788 
від 19.12.2(13), ІЩIЩШlrі нарОДllllМ дeТlYT:1TOM YKpaїНlI грllllевсI(ы�мM с.Р. 

21 



ВідміТJlJIJI: 

Відповідальним 1а розгляд'заКОІіопроекту є Комітет з ІШТШІЬ ПРОI\ШСЛОВОЇ 
та інвестиційної поліТlIЮI. 

Законопроектом, зокрема, пропонується збільшення строку 

функціонування СЕЗ «Порто-франко» (з 25 до 30 років) та 1більшення майже у 
чотири рази Гі теРlІторії; запровадження на "іі території реЖI!МУ вільної МІІТІЮЇ 

зони (звільнення від сплати мита, акцизного податку, СllJlати податку на додану 

вартість за нульовою ставкою); звільнення на 3 роки від оподаткуваНlIЯ 

прибутку суб'єктів СЕЗ «Порто-франко»; надання інших пільг для "їі суб\:ктів зі 

сплати податку на прибуток, застосування різних особливостей оподаткування 

та митного регулювання для суб'єктів СЕЗ «Порто-франко». 

Крім того, проектом закону також IlРОПОНУЄП,С}1 звільнити від плаТІ! :Ш 

lемлю суб'єктів, що реалізують інвестиційні проеКТІ! на теРlІторії СЕЗ «Порто

франко» та/або є власниками або KOp"cTYBatJaMII земельних ділянок, ІІа Я/ШХ 

розміщується СЕЗ «Порто-франко». 

Відповідно до частшш першої стапі 69 Бюджетного кодексу YKpaїНlI 
плата 1а землю налеЖІІТЬ до доходів загального ФОНДУ місцевих бюджетів, що 

не враховуються Прl! визначенні міжбюджеТIІІІХ трансфертів. Отже, 

розширення кола застосування пільгового оподаткування 1 й сплаТIІ ПРll1веде 
до зменшення доходів місцевих бюджетів. 

Крім того, відповідно до статті І 03 Бюджетного кодексу УкраїНІІ надання 
державою податкових пільг, які зменшують ДОХОДІ! місцеВIІХ бюджетів, шо не 

враховуються ПРИ ВlІзначенні міжбюджеТНIІХ трансфертів, має 

супроводжуваТIІСЯ наданням додаткової JtOTal{iї З державного бюджету 

місцеВIІМ бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів міснеВIІХ 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять ПРОПОЗllllіli ЩОДО 

компенсації таКI!Х втрат доходів місцевих бюджетів. 

Гlередбачена 1аконопроектом дата набраl1ПЯ ЧllНlІості відповідного закону 

(з дня його опублікування) не відповідає ВlІмогам чаСТІШІ! третьої стюті 27 
Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів УкраїНІ!, 

які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та 

пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України щодо стабіЛblIQсті 

подаТКОRОГО законодавства. Крім того, відповідно до вимог чаСТIІНI! лругої 
статті 2 Закону України «Про мИТlШЙ тариф України» 1aKOНlI УкраїНІ! 1 Пlпань 

встановлення НОВІІХ або заміни діючих ставок ввізного МlІта набl!рають 

ЧllНності не раніше, ніж з дати початку нового бюджетного періоду. 
Належить зауважити, що запропоновані у законопроекті податкові піЛІ>Іll 

можуть БУТIІ надані лише ШЛЯХОМ внесення зміll до ПодаТКОRОГО кодексу 

УкраїlІ1! (пункт 2.1 статті 2 [(одексу) та Митного кодексу Українн (пункт 9 
розділу ХХІ цього Кодексу). 

Водночас, даний законопроект системно пов'язаНIІЙ із законопроектаМI! 

«Про внесення lмін до ПодаТКОRОГО кодексу УкраїНІ! (ЩО}IО реl'УЛIOВШШЯ 

іllвеспщіnної JtїЯJlьності ІІа території еЕЗ «110pto-фраllКО»)>> (реестр. N!! J 7R9 
від 19.12.2UI3) та «Про внесеllШI 3~li"lI }IО Мнтного КОДСІ(СУ У країІІІІ (щО}ю 

реl'УJlЮШIІIІІЯ іНВСl:пщіііllОЇ діЯJlJ,Iюсті ІІа теРlІторії CF:'3 «IIOPlo-фраНКl)) 
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(реєстр. N~ Л9() віл 1 С).12.2() І l), а ВІДтак ]J0"3глядаТI! такі заКОТlОпроекТlI 

ШlJlСЖIІТl, В"3НЄМОУЗI·щ(жеllO. 

Слід HiД~liТlIТII, ЩО ІІа СІ,ОI'ОДIІI ІСНУЄ достатня :законодаВ'Іа б,пп, ЯКП 

I3Jпш\чпє осоБJIIlВості IIОД<ПКОВОГО та ~IНTIiOГO регулюваllНЯ діяльносТі 

суб'єктів, що рсалі,уlOТІ, ішзеСТlщіііні проеКТІ!. Зокрема, статтею 3 ЗаКОIІУ 

УкраїIІН «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

еКОlІоміки з МСТОЮ створення НОВІІХ робочих місць» визначено, що осоБЛllf!Ості 

оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти 

у пріоритеТlШХ галузях економіки, внзначаються Податковим та МИТІІІ!М 

кодексами України. Так, статтею 132 глави 21 МИТНОГО кодексу УкраїНІ! 

IІсрсдбачеllО, що іllО'земні товари, що ввозяться на теРI!Торію вільної митної 

:ЮНІІ, ДОllускаюТl.,СЯ ІІа 'Ja"3l1ачену теРlІторію з УМОВНИМ ПОВНИМ звільненням від 

ОІІОЩ1ТКУ1НlIIIIЯ МIІТIІJlМII платежами. ПОРЯД "3 ТІІМ, відповідно до 

lІіДПУIІКТУ 206. J 0.2 ПУНКТУ 206.1 О статті 206 Податкового кодексу України до 
Оllсрацій із ВIJСЗСf1I1Я товарів з-за меж митної території Українн до вільної 

М!ІТІЮЇ ЗОНI1 застосовується умовне повне звільнеlШЯ від оподаткування за 

умови дотримання вимог та обмежень, встановлених lлавоJO 21 Митного 

кодсксу України. І-Іа За1наче1fе також звертас увагу у своєму експертному 

ВІІСНОВКУ дО законопроекту Міністерство фінансів України. 

Мі!lістерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, а 

також С!lстеМ!lО пов'язаних з ним законопроектів за реєстр. N~ 3789 і N~ 3790 та 
'!азначає, ЩО вартісна величина впливу проекту закону залежатиме від кількості 

'JaтверджеШ1Х інвестиційних проектів, обсягів товарів та інших предметів, що 

будуть ВВОЗІІТНСЯ на теР1lторію СЕЗ та ВIШОЗИТlIМУТЬСЯ з неї із звільненням від 

сплаТІ! МlІта, акЦlI3НОГО податку, заСТОСУ13аН!lЯМ нульової ставки податку на 

додаllУ BapTicТh, а також від фінансових результатів (прибутковості) суб'єктів 

еЕЗ «Порто-франко». 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIІ)' України про внесення змін до Закону України «Про 

спеціальну (віЛЬfIУ) економіЧ1lУ зону «Порто-франко» на Tep1lТopiї Одеського 

морського торговельного порту» (щодо регулювання інвестиціЙ1l0Ї діяльності 

Ііа території еЕЗ «Порто-франко») (реєстр. N~ 3788 від 19.12.2013), пода1fИЙ 

народним депутатом України Гриневецьким с.Р., матиме вплив на ПОКа311!1К11 

бюджету (1IРИ'зведе до зменшення доходів державного та місцевого бюджетів 

від ввізного та ВllВізного мита, податку на додану вартість, податку на llрибуток 

підприємств, аКЦИЗll0ГО податку, плати за землю та потребуватиме додаткових 

Вllдатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих 

бюджетів). 

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

ра11іше 1 січвя 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

приііняття заКОI1У). 

2. І te ріше1lНЯ надіслаТІІ Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та ішзеспщіїI!10Ї IIОJlіТlІЮ1. 
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].2.]2. СЛУХАЛІІ: 
Інформ,щію про проект ЗаКОIlУ УкrаїIJН IІрО внеССНI/Я 'змін до 

ЛодаТКОlЮl'О кодексу України (щодо Р~І'УJlЮВШ1ШI інве<.:тнцїііIlОЇ ді>Jльності ІІа 

тер"торії СГ:З «llорто-франко») (peЄCTp.H~371;<) від 19,]2,20(3), подаННІ! 

НЩЮДНІ!М депутатом України ГРIllJевеЦЬКИI\! с.р, 

ВідміТIІЛIІ: 

ВідповідаЛbfШМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та МИТІІОЇ політики, 

Законопроектом передбачається ДОПОВНИТlf ПодаТКОВlІ1! кодекс У країни 

НОВ"МII положеннями, '3гідно з ЯКІІМИ на період ФункціОНУВШІІІЯ вілыlїї 

економічної зони сплата податків та 'зборів на її території здіf1СIІЮЄТl,СЯ з 

урахуванням осоБЛlІвостей, встановлеНIІХ окремим законом для кожної такої 

'30НlI, у тому числі особливості справляння податку на прибуток, податку ІІа 

додану вартість та аКЦИЗIІОГО податку, Крім 1'01'0, пропонується 'звілыІІтІІ від 
сплати зсмельного податку суб'єктів СЕЗ «Порто-франко», власників або 

користувачів земельних ділянок, на ЯКИХ розміщується СЕЗ «Порто-франко», 

І ІалеЖI1ТЬ '3ауваЖИТІІ, що відповідно до чаСТИIІИ lJершої статті 69 
Бюджетного кодексу України плата за землю належить до доходів загального 

фонду місцеВI!Х бюджетів, що не враховуються при ВlІЗначенні міжбюджетних 

траllсфертів, Отже, розширення кола застосування пільгового оподаткування з 

їі сплаТІ! призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів, Крім того, 

відповідно до статті І 03 Бюджетного кодексу України наД3llllЯ державою 

подаП(ОВIIХ пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової ДОТаІlIl з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповіДIІИХ втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять ПРОПОЗllціі1 щодо 

компенсації таких втрат доходів місцевих бюджетів, 

Разом з тим, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Лодаткового кодексу 
України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні 

та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що 

сплачується ІІа віДIlовідній території: часткове звільнення на пеВНИIІ строк, 

зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштJI3, що 

зараховуються до відповідних місцевих бюджетів, 

Оскільки законопроектом передбачено не особливості оподаткування 

відповідних товарів, а лише зазначено, що такі особливості встановлюються 

окремими законами для кожної вільної митної ЗОНИ, то реалізація 

законопроекту без прийняття таких законів безпосередньо не ПРlfЗведе до зміНІ! 

показників державного бюджету в чаСТИІІі надходження податку на прибуток, 

податку на додану вартість та акцизного податку, 

Проте, законопроект матиме негативний вплив на показники доходів 

місцеВIІХ бюджетів. Однак, автором законопроекту не надано фінансово

економічного обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

СКОРО'lеНІІЯ витрат бюджету та/або джерел додаТКОВllХ lІадходжеIlЬ бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету, Це ве BiДtIOBiдaє вимогам чаСТІІllI1 
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Іrершої статті 27 IJЮ)l)КСТlIОI'О колсксу України та частини третьої стапі 91 
Реl'лпменту Верховної Ради України, 

r Jcредбаченu закононроектом дата набрання ЧlПшості відповідного закону 
('І ДНЯ 1101'0 опублікуrJ3lIНЯ) НС відповідає ВlІмогам '1аСПf!lН 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 та 

пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності 
податкового законодавства, 

Слід 'За3наЧIIТIf, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектам!! «Про внесення змін до Закону УкраїНІ! «Про спеціальну 

(вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського МОРСЬКОГО 

торговеЛblЮГО порту» (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території 

СЕЗ «Порто-франко») (реєстр. N!! 3788 від 19.12.2013) та «Про внесення :зміни 
дО МІІТНОГО кодексу УкраїНІ! (щодо регулювання інвестиційної діяльності ІІа 

території СЕЗ «Порто-франко») (peccTp.NQ3790 від 19.12.2013), а ВІдтак 

розглядати такі законопроекти доцільно взаємоузгоджено. 

Слід відміТIІТ!!, що на сьогодні існує достатня законодавча база, яка 

ВИ1на'lає осоБЛlІвості податкового та МИТНОГО регулювання діяльності 

суб'єктів, що реалізують інвеСТllційні проекти. Зокрема, стпттею 3 Закону 
УКРПЇflИ «Про стимулювання інвеСТlщійної діяльності у пріоритетних галузях 

еКОlІоміки з метою створення нових робочих місць» визначено, що особливості 

оподаткуваJlНЯ суб'єктів господарювання, які реалізують інвеСТlщійні проекти 

у пріоритетних галузях еКОlІоміКIІ, визначаються Податковим та МІІТНІІМ 

кодексами України. Так, статтею 132 глави 2 J Митного кодексу УкраїIІИ 

передбачеllО, що іноземні товаРII, шо ввОЗЯТЬСЯ на територію вільної І\ІІІТНОЇ 

зони, допускаються 113 зазначену територію з умовним ПОВНИМ звільненням від 

ОllодаТКУВ<lННЯ МllТlll1l\lІІ платсжаМIІ. ПОРЯД з тнм, відповідно до 

підпункту 206.10.2 ІІУНКТУ 206.1 О статті 206 Податкового кодексу Укра'іllll до 
операllііі із ввезення товарів з-за меж митної території YKpaїНlI до вілы�юїЇ 

МИЛЮЇ ЗОІІІІ зпстосовується умовне повне звільнення від 01l0даткувпння за 

УI\ЮВI1 дотримання ВІІМОГ та обмежень, встановлених главою 21 МІПІІОІ'О 

кодексу УкраїІІИ, 

Зl3ажаючи на зазначене, Міllістерство фінаllсів УкраїНІ! не підтримує 

прнйняггя 'ШКОНОllроекту, а також СlІстемно пов'язаних з !шм законопроектів за 

реєстр. N2 3788 і N~ 3790, та зазначає, що реалізація заПРОПОНОВШIІІХ 

законодавчих ініціатив створить УМОВІ! дО ускладнення податкового 

заКОllодавства, «розпорошеності» 1101'0 положень та не сприятиме усуненню 
неОДНОЗllачностеіі у застосуванні правил оподаткування під час перемішеНllЯ 

товарів на територіях СЕЗ, що є метою розробки проекту, оскільки '1l!!ші 

законодавчі акти IІрО спеціальні (l3іш,ні) економічні 3011І1 не містять положень, 

які встановлюють особливості оподаткування. 

УХllЛЛШШ: 

І. Проскт 3aKorlY Україl1І[ I1р(1 Вllессння 'щі!! ЛО І IОЛПТК(1ВОГО КОЖі\СУ 

УкраїlІ1! (1ll()}lО реl'УJllОUШIШI інuеСПlніllllOЇ діЯJII,1І0сті ІІа теРІІІорії еЕ'3 «І [()рн)

Фl'at шт) (реестр. N~ 37~9 від 19.12,2И 13), подаІІІІіі lIapOДIIll~! депутаТО~l 
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У країJIII Гр"невеЦЬКIІМ С.Р., матиме ІШЛІІВ на ПОКЮНІІКІІ бюджсту (IІРIПІ3еде )(0 

зменшення доходів місцеВIІХ бюджетів від плати :за зсмлю та потребуватиме 

додаТКОВI!Х Вllдатків державного бюджету для компеllспції втрат )\оходіІ3 

місцеВIIХ бюджетів). 

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

ВВОдJПИСЯ 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. 

1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 129 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ІІЮДО ВIIПJІаТI! судлям за 

роботу, яка передбачає доступ до державної таЄМllllці (реєстр. H~ 351 О 
від 29.10.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! КівалОВИI\! СВ. 

ВідміТJlЛJl : 
ВідповідалЬНIIМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопросктом пропонується внести зміНII до ЗаКОIlУ УкраїНІ! «Про 

судоустріП і статус суддів» в частині встановлення суддям щомісячної ДОПJ!аТlI 

за роботу, яка передбачає достун до державної таємшщі, відомостей та їх 

носіїв, що мають ступінь секретності «осоБЛIІВОЇ ваЖЛlІвості», у РО'змірі 

15 відсотків посадового окладу судді відповіДІІОГО суду. 
Згідно з експертним ВИСНОВКОМ Міністерства фінансів Україlll1 та 

фінансово-економі'IШIМ обгрунтуванням, наведеНІІМ у !юяснювальніП заПlІсні 

до законопроекту, його реалізація може бути забезпечена в межах видатків, 

передбачених на оплату праці праціВНlІків Консппуційного Суду УкраїНІ! та 

Верховного Суду України. Так, посилаючись ІІа чаСТllllУ шосту статті 27 ЗаКОIІУ 
Українн «Про державну таємНlЩЮ» суб'єкт права законодавчої інініаПlU1І 

зазначає, що така доплата буде ВСТШ!ОВЛЮ!ШПІСЬ !llІше голова~! 

КОНСТlпуціііного Суду УкраїlІ1! та Верховного Суду УкраїlІІ1 і сума IJIпрат ІІа 

встановлення передбаченої законопроектом доплаТІ! сулдям у 20 І 4 році складс 
22929,6 ГРlІвень, а ІІа Вl!плату щоміСЯЧIІОГО довічного І"РОШОВОГО УТрllмання 

судді у відставці Конституційного Суду УкраїНІІ - 917 І ,84 гpllUeНl,. 
В той же час, Міністерство фінансів З31начає, що враХОВУIО'IІІ, шо 

Вllдатки на оплату праці працівників вказаних судів у 2014 році складають 
більше 1 ОО мл!! гривень, реалізація норм законопроекту може бути забезпечена 
в межах таких видатків. 

Поряд з цим, слід зазначити, що відповід1!О до вищезаЗІІаченої статті 27 
Закону України «Про державну таЄМIІІІІ(IО» доступ до державної таЄМНllці у 

сфері, що СТОСУЄТІ,ся діЯЛhlюсті дсржаВНОI'О ОРI"аll)', може Н3Д[Ш,ПIІСЯ 

керіВlІикам дсржаВ!lIІХ органів за !І()салою "іСJIЯ ІІQJЩІІШІ Ї~I ДО!ІУСКУ ДО 

держашlOЇ ЛНї\lІІlщі за нід!]()ніJll1О1О ФnРМОIO. 
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Kpil\l ТОГО, 'Щ рішеllНЯМ керіВlІиків деР)IШВIІІIХ органів у ЯКlIХ ВIІКОIlУЮП,ся 
роБОТІІ, flOB'Я1,1ІІі '3 державною таЄМfнщею, або зберігаються матеріаЛЬJJі Hot:iї 

секретної іІІформації доступу ДО конкретної секретної інформації (категорії 

секретної іllфорщщії) та її I\lfiтеріаЛЬНJlХ носіїв може надаватнся діЄЗДППlllМ 

ГlюмадЯlШМ України, які потребують його за Уl\юваМIf своєї служ6шюї, 
виробничої, наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання, 

Тобто, перелік суддів, ЯКИМ може встановлюватися доплата, 

запропонована законопроектом, не обмежується лише головами 

КОJJСТlІтуційного Суду УкраїНІ! та Верховного Суду України, у зв'язку і1 '11ІМ, 

реалізація даного законопроекту може потребувати значних фінансових 
ресурсів державного бюджету. 

13 ТОЙ же час, в 110рушення ВІІМОГ частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

УкраїНIІ до законопроекту не подано пропозицій про зміни до 1аконодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід 1азнаЧИТіI, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням чаСТIІНИ 

треп,ої статті 27 Бюджетного кодексу України, 1гідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приіімаються 

після 15 ЛlIІ1I1Я року, що передує IІлановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плаНОВІІМ. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експеРТIІОГО управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 129 Закону У країни 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати суддям за роботу, яка 

передбачає доступ до державної таємНІ щі (реєстр. N2 351 О від 29.\ 0.20 \3), 
ПОДЮШЙ народним денутатом України Ківаловим с.ІЗ., має ВПЛИВ на показники 

бюджету (збільшує витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛI!ПНЯ 2014 року він має 

ввоДІІТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛlІІlllЯ 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 ПlІтань 
верховенства права та правосуддя. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 1 

Закону У країни «Про піДВlІщення престижності шахтарської праці» щодо 

праціВlІнків калієво-магнієвих копалень (реєстр. N~ 3574 вІД 07.11.2013), 
ПОДallllіі lІаРОдllИМ депутатом України Сікорою О.М. 
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ШД~І іТIІЛП: 

ВідгювідаЛЬНI1М за супроводження законопроскту є KO~liTeT :1 Шlтань 

ШIЛl'ВІю-снеРI'еТIJ'ІНОГО комплексу, ядерної поліТllКlI та ядерної бе11lеКIІ. 

Законопроектом l1ередбачено ПОШIlРIIП' л.ію ЗаКОIlУ УкраїlІl1 «ПРО 

піДВlІщення flреСТlокності шахтарської праці» (далі - Закон) на праціННl!кі13, які 
видобувають руди магнієві (солі калієво-магнієві і солі мпгнієві). 

Слід зазначити, що включення вказаних осіб у сферу дії вищезазначеного 

Закону потребуватиме збільшення витрат з бюджетів на фінансування 

підвищеної заробітної плати таких праціВНlІків на держаВНIІХ піДПРllЄМСТВПХ 

(стаття 3 Закону); на навчання в держаВНIІХ і комунаЛЬНIІХ '3ИЩIlХ та 

професійно-технічних навчальних заклпдах України з наданням місць у 

гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою '.За рахунок коштів 

державного бюджету стипеНДl! в розмірі ІІРОЖІІТКОВОГО МІНІМУМУ, 

встановленого законом для працездатних осіб для навчпння за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів (стаття 5 Закону); на фінансування соціПЛЬ/llІХ 
програм, які здійснюються за рахунок коштів державного і міспеВI1Х бюджетів 

(стаття 7 Закону). 
Крім того, реалізація законодавчої ПРОПОЗИl!ії призведе до рОЗШllрення 

кола осіб, на яких поширюваПlмеТhСЯ положення статті 28 Закону У країш, 
«Про загалыlобов'' язкове державне пенсійне страхування». Це положення 

передбачає, що мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія 

Закону, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 

80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри 
ПРОЖI!ТКОВОГО мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту застосування дії 

Закону до пенсіонерів, які видобували калієво-магнієві солі, приведе до 

збільшення виплат Пенсійного фонду України на рік в сумі більше 

4,8 млн гривень. Тобто, зазначене матиме наслідком збільшення дефіциту 

Пенсійного фонду і як наслідок потребуваТlІме додаткових видатків 

державного бюджету на його покриття. 

Крім того, згідно із статтею 4 Закону працівникам калшно-магніЄВIІХ 
копалень буде встановлена пільгова ставка податку з доходів шахтарів у розмірі 

1 О відсотків від заробітної плати та інших доходів, що отримують 1а і\lісцем 
основної роботи працівники, заііняті ПОВНИЙ роБОЧІІЙ день на підзе~IНIIХ 

роботах, що нризведе до зменшення надходжень місцеВIІХ бюджетів. 

В той же час, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Рад!! 

Україн!! до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодаВЧIІХ 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаТКОВIІХ 

надходжень до бюджету для досягнення ііого збалансованості. 

Також, слід зазнаЧИТІІ, що термін набрання чинності закону, 

запропонованшl автором законопроекту, не відповідає ,lОложеIllIЯі\! '1аСТI!НII 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 1гідно з якою заКОJIII Україl1ІІ 
або їх окремі положення, які впливаЮТh на покаЗIІIІК!! бюджету (зменшуюТІ> 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і Ilрнііі\JaЮТhСЯ 
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flіслн 15 m!ПfJН року, що передує Ш1:1НОВОМУ, ВВОДЯТЬСЯ В дію не раніше I10'НlTKY 
бюджетногu періоду, що настає за ПЛЮЮІ3IJМ. 

Міllістерство фінансів УкраїlІ1! також у споєму експертному І31IСНОВКУ 

за1Нilчає про вплив даної заКOlюдав'юї пропозиції на Вllдаткову 'lаСП!IІ)' 

державного бюджету та вважає, що 13 умовах необхідності упорндкуваllНЯ 

надмірно розгалуженої системи пільг, забезпечення її адресності, є недоцільним 

та економі'IІЮ необгрунтованим прийняття будь-яких змін до законодавчих 

актів УкраїНІ!, які розширюють перелік пільгових категорій громадян та 

збільшують видатки державного бюджету. 

MiIlicTepcTBo фінансів вбачає, що ПlІтання поліпшення соціального 

захисту громадян має вирішуватися комплексно в рамках чинного 

законодавства в сфері соціального та пенсійного забезпечення з урахуванням 

соціальної спрямованості політики Уряду, стану соціально-економічно!"о 

розвитку країни і збалансування додаткових видатків з наявними бюджетними 

ресурсами. 

3 огляду на зазначене, Міністерство фінансів не підтримує даний 

законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експерпІОГО управління Апарату [3еРХОВIІОЇ Ради України не надіЙщли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект 3акону У країни про внесення зміни до статті І Закону У країни 

«Про підвищення престижності шахтарської !!раці» щодо працівrв!ків калієво

магніЄВIІХ копалень (реєстр. N~ 3574 від 07.11.2013), поданий народним 

депутатом України Сікорою О.М., має вплив на показники бюджету (збільшує 

видатки державного і місцеВIІХ бюджетів та зме!!шує надходження місцевих 

бюджетів). 

У разі прийняття відповіДІЮГ0 закону до 15 ЛІ!Пня 2014 року він має 
ВВОДІІПІСЯ ІЗ дію не раllіше 1 січнн 2015 року, а після 15 ЛlIГІНЯ 2014 року - не 

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

прийняття закону). 

2. Це рішеllНЯ надіслати Комітету Верховної РаДIІ України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеКІІ. 

1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект 3а[(01lУ України про внесення змін до деЯКІІХ 

законодаВЧIІХ актів України (щодо удосконалення правового регулювання 

правовідносин, пов'язаних із постійним користуванням земельними ділянкам!!) 

(реєстр. N~ 3620 від 14.11.2013), ПОДaJНIЙ наРОДНIІМ депутатом У країн!! 

ОмеЛЬЯНОВllчеl\,! д.с. 

ВіJщіТ1IJ1ІІ : 

ВідповідаЛЬНllМ :ш супронолжеНIІН 1<lконопроекту є Комітет з Пlпань 

аграрної ноліТИК!1 ТСІ 'земеJII,IIIIХ uіДIІОСIIII. 

3aKOIIO!IPOCKTOM 1ППРОПОІІовані зміllll і ДО!!ОВНС!!ІІЯ )\0 Земельного кодексу 
УкраїIІI!, ЯКlI~111 нерсдfiа'lе!!о порядок ПРI1II1НIЄIІШI, псрехолу та IІСІх'u(jЮРJl.IJIСIJJIЯ 

Пj1пва IlОпіііllОl'О КОРIІС1УВШІШ{ ІІа зеJ\Iслыli діЛЯlIЮI у РП'Jі рt:ОРП.lllі'J,щії ЧИ 
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ліквідації державних або комуllалыllхx піДI1РIІЄМСПJ, устаllОВ та ОРПlніЗ311ій, які 

мали таке право. ((рім того, пропонується ВJ![(ЛЮЧІІТІІ пункт 11 llсрелік)' 

документів дозвілы�oгоo характеру у сфері ГОСllодарської діялыІсті,, 

затвердженого Законом УкраїНІ! «Про Перелік документів д()звіJШIOГО 

характеру у сфері господарської діялы�сті>>.. 

Слід зазначити, що зміни до статті 141-1 Земельного кодексу України, 
відповідно дО ЯКИХ юридичним особам, створеним пр\! перетворенні лержаВIІИХ 

чи комунальних підприємств, установ та організацій, надається можливість 

ПРОТЯГОі\1 двох років використовувати земелыlу ділянку без договору оренди 

землі. Зазначена lIропозиція може призвести до Ifеj\Оll3дходження коштів до 

держаВІІОГО та місцевих бюджетів від орендної плаТIІ за землю. 

Проте, розробником всупере'l вимогам ста'пі 27 Бюджетного кодексу 
України та стапі 91 Регламенту Верховної Ради Україн!! до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розраХУlІків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочеllllЯ шпрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для ДОСЯГlIСIШЯ 

збалансованості бюджету. 

Разом з ТІІМ, Міністерство фінансів УкраїlІ1! у своєму експертному 

висновку до законопроекту висловлює зауваження ПО суті законодавчої 

пропозиції та пропонує його доопраЦlOвати. Зокрема, відмічеllО про 

неузгодженість законодавчої ПРОПОЗІЩІІ з lІормаМIІ Цивільного та 

Господарського кодексів України, законів УкраїIІИ «Про оренду землі»та «Про 

свободу совісті та релігійні організації». 

На момент розгляду законопроекту ВІІСІЮВОК ГОЛОВІІОГО науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІІІ дО деяких заКОfЮДaf!ЧIIХ 

актів України (щодо удосконалення правового регулювання нравовіДflOСИI!, 

пов'язаних із постійним користуванням земелыlIмIІ ділянками) (реєстр. N~ 3620 
від 14.1 [.20 І 3), подшшй народним депутатом У країIІИ ОмеJJf)ЯНОlJllче~1 Д.С., 

має ВПЛІІВ на показники бюджету (може призвеСТIІ до lІеДОllадходження коштів 

до державного та місцевих бюджетів від ореНДIІОЇ птп!! за землю). 

У разі ПРІІЙІІЯПЯ відповідного закону до [5 ЛИІІІІЯ 2014 року віll має 

вводитися в дію не раніше І січня 20 [5 року, а після 15 ШIlIІІЯ 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня ІІаступного за цим року залежно від 'шсу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету ВеРХОВІ/ОЇ PaДlI УкраїНІ! з питань 

аграрної політшСІІ та земельних BiДlIOCIIH. 

1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону УкраїІIll про стратегі'IНУ ('((ологічну 

оніlll(), (реєстр. N~ 3758 від 16.12.2(11), llОдаНlIіі IJ<lrОДIІІШ депутаТОl\1 'У'країIIІІ 

ОГlаН<lЩСIІ((ОМ J'v1.U. 
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ПідміТIІЛIІ: 

ВідгювідаЛl,НIIМ '3<1 СУПРОВОДЖСf1I1Я зпконопроскту є Комітет з ІІІТГПН!> 

еКОJЮI'і'lНОЇ поліПIIШ, ПрllРОДОКОрllстуваllНЯ ТП ліквідації нпслідків 

t IОРIIО()!IЛЬСЬКОї катастроф!l. 

ЗПКОІІонроектом нрогюнується запровадити стратегічну екологічну Оllінку 

до пгmЙIІЯПЯ рішення про реалізацію проектів стратегій, плпнів, держаВНIІХ 

ціЛЬОВIІХ програм, а також передбачено внесення змін до ,аконів Україн!! «Про 

ОХОРОНУ I!аВКОЛlШIllЬОГО ПрНРОДllOго середовища», «Про державні цільові 

ПрОlраМ!1», «Про екологічну експеРТІІЗУ». 

Як заЗllачено у пояснювальній записці до законопроекту, 'запровадження 

стратегі'IfЮЇ екологічної ОllіНКIІ ДОЗВОЛИТЬ здійснити таку оцінку до прийняпя 

рішення про реалі'3ацію програм та планів відповідно до аналогі'IНIІХ норм 

заКОllодавства ЄС та Іlрот()колу !ІрО стратегічну екологі'IНУ оцінку до Конвенції 

[ІРО оцінку ВПЛIllЗУ ІІа навколишнє середовище в транскордонному контексті, 

Крім того, зазначається, що його реалізація не потребує ДОДПТКОВІІХ 

IJIпрат державного бюджету. Однак зазна'lеIlО, що роботи Є'вропеПСI>КОЇ 

скономічної комісії щодо введення стратегічної екологічної оцінки в ПРОltес 

теРlІторіпльного [шанування, як правило, збільшує витрати на планування на 

5-10 %. 
Проте, розробником всупереч вимогам стапі '27 Бюджетного кодсксу 

У країНІ! та стапі 91 РегламеllТУ Верховної Ради У країНІ! ДО законопроекту 

lІе lІадш/О фінансово-економіЧНIІХ обrрунтувань (РО1рахунків), а також 

IlРО[lОз[щії '3МIН дО зпконодаВЧIІХ актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для ДОСЯГllеllllЯ 

збалансованості бюджету. 

Слід З31наЧIП'II, ЩО запровадження стратегічної екологічної оціНКIІ до 

документів держаВIІОІ'О планування для органів державної влади буде 

потребуваТIІ додаткових коштів державного бюджету, однак може 

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

держаВІІОМУ бюджеті на забезпечення їх діяльності. 

Крім того, [lОтребуватиме додаткових коштів державного бюджету 

'ЗП'значене у заКОflОllрОСКТУ оприлюднення інформації IІрО ПРl!йняте рішення за 

IІпслідкаМIІ стратс['ічної екологічної оцінки та здійснення моніторингу в 

друкованих засобах масової інформації, ВlІзначеНIІХ ЗаМОВНIІКОМ, та ШЛЯХОМ 

РО1міщеНIІЯ на офіціііній сторінці Замовника у ~Іережі Інтернет (яку необхідно 

буде також розроБIlТIІ). 

Міністерство фінансів УкраїНIІ в межах компетенції не заперечує ЩОДО 

ро'!ГЛЯДУ зазначеного законопроекту. 

Згідно '3 узагаЛЬШОЮЧIІМ ВИСІІОВКОМ Головного l�aykobo-експеРТIIОГО 

унравліllllЯ Апарату Верховної РаДIІ України за результатаМIІ розгляду у 

першому 'lІпаННI ЗПКОllопроект доцільно повернут!! суб' єкту права 

законодавчої іllіціаПШIІ на доопрацювання. 

УХВАЛИJlIІ: 

І. Ilроект ЗаКОІIУ УкраїН11 про 

(pcccTp.N~3758 віл 16.12.2013), І !ОДШ ІІІ Й 
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ОпаllНЩСНКОМ М.В., має ВПЛIlВ на ПОКЮШ!КlI бююкету (може потребуваТІ! 

додаткових ВІІТРUТ державного бюджету). 

У разі прнііllЯТТЯ uідповідного закону до 15 ЛlIІІНЯ 2014 РОКУ він має 
ВВОДИПlСЯ в дію не раніше І січ!!я 2015 року, а після 15 ЛІ!!!IIS! 2014 РОКУ - не 

раніше І сі'IНЯ 2016 року (або І січня наступного :щ цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслаПl Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Закону 

України «Про зайнятість населення» щодо надання права на отримання 

додаткових гараіlтій у сприянні працевлаштуванню одному з батьків або особі, 
яка Їх замінює і має на утриманні ДИТИIlУ віком до шестн років, та піДТРIІJ\'1КУ 

суб'єктів малого підприємництва при створенні робочих місць (реєстр. N~ 3781 
від 19.12.20 І 3), ПОДа!ШЙ народними депутатами України Фабрикант с.с., 

Тігіпком с.л., Шаблатовичем О.М., Дудкою В.В. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з опраЦlОваннязаКОllопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ РОЗШIlРИТИ категорії громадян, ЩО мають 

додаткові гараНТІІ у сприянні працевлаштуванню, зокрема забезпечити 

надання додаткових гарантій одному з батьків або особі, яка Їх замінює і має 

на УТРl!манні лише одну ДИПfllУ віком до шести років. 

Крім того, пропонується компенсувати фактичні В\lтрати зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують беlробіТlIІІХ строком 

не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів Лержавної 

служби зайнятості в усіх сферах (галузях) економіки (за чинною редакцією - в 

пріОРІІтетних видах економічної діяльності). Як зазначено у пояснювальній 

записці до законопроекту, реалізація такого положення законопроекту матиме 

наслідком збільшення кількості суб'єктів отримання такої компенсації, а відтак 
витрат Фонду загальнообов'язкового держаВНОJ'О соціального страхування на 

випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів, оскільки згідно із 

статтею 27 Закону УкраїНІ! «Про зайнятість населення» така компенсація 

здійснюється за рахунок коштів зазначених Фондів. 

Про вплив на показники бюджету Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіпя та Фонду 

соціального захисту інвалідів зазна'JaЄТЬСЯ також у експертному ВИСНОВКУ 

Міністерства фінансів України до цього ·ШКОllопроекту. 

Головне науково-експертне управління Анарату ВеРХОВІ/ОЇ Радн України 

підтрТlМУЄ заКОНОЩШ<JУ ініціапшу, яка спрямована на покращення умов 

працевлаштування громадян, та вважає, що за рсзультатаJ\I!! р0"3гляду 11 
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JlCPLlIOMY читанні заКОlIопроект може БУТІ! прийнятий за ОСІЮВУ з урахув31ШЯМ 
I3ІIСЛОВJІСІIlIХ 1<1Уlшжень. 

УХВАЛИЛІІ: 

1. Проект Знкону України про внесення змІН до Закону УкраїНІI «Про 
зайнятість населення» щодо надання права на отримання додаткових гарантій 

у сприянні працевлаштуванню одному з батьків або особі, яка Їх знмінює і має 

на утриманні ДИТИНУ піком ДО шести років, та підтримку суб'єктів малого 

підприємництва при створенні робочих місць (реєстр. И~ 3781 від 19.12.2013), 
поданий народними депутатами України Фабрикант С.с., Тігіпком СЛ., 

Шаблатовичем О.М., ДУДКОЮ В.В., має вплив на показники бюджету Фонду 

зш-альнообов'язкового дсржавного соціального страхування на випадок 

безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (збільшуючи витрати). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміНІ! до Закопу 

України «Про статус ветеранів віЙНІ!, гарантії їх соціального захисту» щодо 

довічного грошового утримання членам сімей загиблих військовослужбовців 

(реєстр. И~ 3615 від 13.11.2013), поданий народними депутатами України 

КуніШ!!ІИМ с.В., Сушкевичем В.М., Томенком М.В., Андрієвським Д.і:}" 
КатеРIІJJЧУКОМ М.Д. 

ВідміТIIJIIІ: 

ГОЛОВНИМ з опрацювання законопроекту с Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалілів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону УкраїНІ! 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ЯКlfМJI lІалаТІІ 

право на що"ічне безоплатне забезпе'lеIlНЯ санаторно-курортним лікуванням 

(а60 ВІІПЛПТУ KOl\llleIICaЦlI вартості саМОСТІІІНОГО санаторно-курортного 

лікування) для батьків, для одного 1 подружжя, яке не ОДРУЖИЛОСЬ вдруге, ДШІ 
дітеіі, які стаЛl1 інвалідами до досягнення повноліття, військовослужбовців, 

партизанів, підпільників, які загинули (пропали безвісти) під час у'шсті у 

бойових діях в період Великої ВітчИ1НЯНОЇ війни та IЮЄНlIІІХ дій і конфліктів 

на території інших держав. При цьому, для інших осіб, на ЯКІІХ ПОШllрЮЄТЬСЯ 

ЧШlІІість цього Закону, ІІРОПОНУЄТЬСЯ заЛІІШИТИ ЧИННІІЙ порядок безоплатного 

забезпе'fення санаторно-курортним лікуванням один раз на два роки. 

Крім того, пропонується для -зазначеної категорії осіб встаllOВIПIІ 

ВJlплату щоміСЯ'IIІОЇ грошової ДОІІОМОПІ З таким розрахунком, щоб розмір Їх 

ПСІlсіііlЮЇ вl НlJlаТ! І (llержаВІІОЇ соніШІЬІЮЇ ДОПОМОПІ а60 lЦоміСЯ'ІІЮГО 

довіЧІІОГ() ГРОII]оIІОI'О УТРlfМatІШI, що ВІІпла'ІУСТЬСЯ за~IІІ.:ТІ, ПСІІсії) '! 

ураХУВаІІШIМ надбавок, ІlіДВllщеІІІ" додаТКОВ!lХ пеІІСIІJ, І1СІІсііі за ОСU()JIIші 

,<1СJl)'lїl перед УКll<1ЇIІОIO, llіJIЬОfЮЇ Гj1nШОВ()Ї JlОПО~ЮГlI, СУМ іll)!сксації та іlІШІІХ 

ДОІІJШГ до ОСІlсііі, CTalIOIJIlВ ІІС меllше 2lS5 ПРОЦСlІтів ІІІЮЖIIТКОlЮIО ~liIIiMYMY 
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ДЛЯ осіб, які втратили прапсздаТ!lість. Таку виплату заllРОIЮllOВШЮ 

здіЙСІІюваПI за рахунок коштів держаВНОІ'О бюджету . 
.як 'зазначається в ПОЯСIllОВШII,1І111 записці ло заКОІІОпроекту, його 

реалізація ІІе потрсбуватиме лодаТКОlJllХ ВІІтрат 1 державного бюджету, 

оскільки здійснюватимсться в межах коштів, які Вllділяються на реалізацію 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціaJlыlгоo 1аХ11СТУ», з 

урахуванням щорічного зменщення кількості осіб, яким надаються пільги 

відповідно до цього Закону. 

Проте, реалізація гюложень законопроекту потребуватиме додаткових 

витрат державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зюначеного законопроекту зазначає. що реалізація lюложень законопроекту 

призведе до додаткових витрат Державного бюджету УкраїНІ!, джерел 

покриття яких у законопроекті не визна'lено. 

За попередніми рО'!рахункаМI! Міністерства фінансів додаткові ВlljЩТКJI 

для забезпечення щорічного санаторно-курортного лікування, В1!ПлаПI 

компенсаЦ11 вартості саМОСТ1ІІІІОГО санаторно-курортного лікування та 

запровадження грошової допомоги до пенсії з таким РО'зрахунком, щоб їх 

пенсійна В1!плата становила не меншс 285 відсотків ПРОЖИТКОВОГО мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, стаНОВИТIІМУТЬ в середньому на одну 

особу в розрахунку на рік понад З,5 ТIІС. гривень (В умовах 20 ІЗ року). 
В умовах необхідності упорядкування надмірllО розгалуженої СlІстеми 

пільг, забезпечення їі адресності Міністерство фінансів вважає не доцілы1l1мM 

та еКОllоміЧIIО неоБФУIПОВаІl!ІМ llРИЙIIЯТТЯ будr,-ЯКІІХ змін до 'ЗаКОlюдавчих 

актів України, які РОЗШИРЮЮТЬ видатки Держаl3l101'О бюджету УКРПЇ!!l!. 

В важаєп,ся, що встarlOвлеlIНЯ державних соuіальних гаранТlИ 

громадянам має виріщуватися комплексно, виходячи з ЄДІІІІИХ ПР1Іl1Цll11ів та 

НОрМ в рамках ЧIllIl!ОГО законодавства в сфері соціального забе31lечення з 

урахуванням соціальної спрямованості 1І0ліТИКІІ Уряду та фінансових 

можливостей Державного бюджету України. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетною кодексу Украї1І11 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїШI суб'єктом зако!ющll3'IОЇ 

ініціативи не надано фінансово-економічного обгрунтування )10 'ЗШ(ОІlОпроеК1У 
(включаЮЧIІ відповідні розрахунки) та ПРОl\Озицій до зміни 'заКОНОjЩВЧІIХ актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел ДОJЩТКОВ11Х 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, ВlІЗна'lеШIЙ у законопроекті, не відповідає 

частині третііІ статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
заКОНІ! України або Їх окремі положення, які впливають ІІа ПОКа3НИК11 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 1а rrЛШlOВ11М, 

З!'іДllО з У1fl1,UІІ,lІlOlО'IIШ В11СllOВКОМ I'ОЛОl3l1ОIО IIП)'КООО-СКСflСРІ1IОГО 

Уllравліlll1Я ЛIlпрату І3еРХООІІОЇ Ра)(11 Украї1l11 3<1 ре1УJ11;ПIПI~Нl !10'31'J1ЯJ\У 11 
першому ЧlпаНl1і ЗНКОІЮl!роект може БУТІІ IlРllііllНТlІіі 'Ja ОСІІОВУ 'j урахуванням 

Dl1СЛОВЛС!1llХ \11Ш 'ЗауважеIlЬ і IlРО1IОз~щііj. 'Зокrема, :JlJepIIYlO УВfl1'у ІІа ІС, що 
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]1(ушірн Ilеllсіі1 бс'зпосереДJlіх учаСНlІків бойових дій та іlшаЛl)llВ віі1Н!І в 

баг,п['ох ВIJllадках с меНIJШМИ, lІіж ПрОIlОНУЄП,ся ВСТа!1О1ШТИ дЛЯ сімеіі заГllБJШХ 

Y'l<lLIIIIKiu боіjОВIІХ дій. 

УХВАJШЛІІ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення зміни до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії ЇХ соціального захисту» щодо довічного 

грошового утримання членам сімей загиблих військовослужбовuів 

(реєстр. N~ З615 від ІЗ.І І .20 ІЗ), поданий народними депутатами У країНIІ 

KYHilOllll1l\1 с.в., Сушкевичем В.М., Томенком М.В., АндріЄl3СЬКИМ Д.Й., 
КатеРIІНЧУКОМ М.Д. має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

У разі IJРИЙНЯ"lТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ПВОД!ІТІІСЯ 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 

ПРІІЙНЯПЯ закону). 

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

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
IнформаuіlO про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодаUЧIІХ актів України щодо доповнення повноважень по ВЧlІненню 

нотаріаЛЬНIІХ дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у 

населеНIfХ пунктах, де HeM<Jf нотаріусів (реєстр, N~ 2З2За (доопрац.) 

від 05.11.20IЗ), ПОД3ІШЙ народним депутатом України Заболотним Г.М. 

ВіД~lіТIІJlIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з ПІІПШЬ правової політики. 

3аКОllOllроектом пропонується ВІ1еСПІ змін!! до стапі З7 Закону Україн!! 

«Про нотаріат», згідно з якими до повнооюкень посадових осіб органів 

I>lісцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів, додаються 

lюоноваЖСНllЯ щодо посвідчення праВОЧlІнів про відчуження рухомого майна, 

про право власності на яке не підлягає реєстрації, та посвіД'ІСННЯ довіреностсіі, 

крім довіреностеіі на I1раво розпоряджеНIІЯ нерухомим майном, на управління і 

розпорядження КОРllораПIВНИМИ правами та на розпорядження траНСПОРТНИМIl 

засобаМII. 

Крім того, ІІРОНОНУЄТЬСЯ ДОПОВIJ!ПИ стапю З8 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Українш нормами щодо необхідності проходження 

підповідноr-o професійного навчання та підвищення кваліфікації посаДОВIІХ осіб 

місцеlЮl'О самоврядування, які в'шнятимуть вищевказані нотаріальні дії. 

Реалізаl!ія НОРМ даного законопроекту ВПЛlІне на видаткову частину 

місцеОllХ бюджетів, у зв'язку із гюкладеНIІЯМ додаткових повнооажень на 

llOсадовнх осіб органіо МIСI!евого самоврядування щодо посвіД'lСНIІЯ 

ВІ!щс'\юна'lе!IIIХ праВОЧllні О. 

Рюом '\ TH~I, :3 ОГЛЯДУ на положення підпункту «п) пункту 2 чаСТ1l1І11 

нершої стапі 9И J)юджеТIIОI'О Кодексу У КР,ЙНІІ (ВllдаТКIІ на оплату послуг з 
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піДlшщеН!lЯ кваліфікації та перепіДГОТОВКIІ кадрів нплежпп, )\0 Вllщпків, що 

:щіflclltOЮТЬСЯ J бюджету Автономної РсспубліЮI КРІ!М та облаСНІІХ бюджетів і 

враховуються ПРІ\ вtlЗначеtrllі обсягу міжбюджеПІІІХ трансфертів) та IIУl!lс\У 20 
чаСТ!1!1lI першої статгі 91 Бюджетного Кодексу УкраїІІІІ (видатки на IlіДШІщеНIІЯ 
кваліфікації депутатів місцеВIІХ рад належать до видатків місцеВIІХ бюджетів, 

що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджеТНIІХ трансфертів) 

забезпечення проходження відповідного професійного навчання та підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які ВЧIIНЯТ!IМУТЬ 

вищевказані нотаріальні дії, потребуватиме додаткових ВІІдатків з державного 

та місцевих бюджетів. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку до зазначеного законопроекту висловило позицію щодо flіДТРИl\1КIІ 

законопроекту за умови здійснення органами місцевого самоврядування 

вищевказаних повноважеlll, в межах витрат, передбачених на їх утримання. 

ВраХОВУЮЧІ! 1а1начене, відповіД!lО до чаСТІIІШ третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України до даного законопроекту належить подати Фіllансово

економічне обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗlІнії змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додатковнх надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на покюники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує 
плановому, вводяться В дію не раніше Jlочатку бюджетного !lеріоду, що настає 

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

його прийняття, повинні застосовуваТIfСЯ відповідно дО ВІІМОГ бюджетного 

законодавства. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деякtlх заКОl!одавчих 

актів України щодо доповнення повноважень по ВЧl!ненню нотаріальнtlх дій 

посадовими особаМIf органів місцеВОl'О самоврядування у населеНtlХ "унктах, 

де немає нотаріусів (реєстр. N~ 2323а (доопрац.) від 05. І 1.2013), подаНlІ1! 

народним депутатом України ЗаБОЛОТНI!М г.М. мас вплив на ПОКЮНl!КlI 

бюджету (збілыlIIтl,' витрати державного і місцевих бюджетів). 

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

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 20 І 6 року (або 1 січня наСТУІІНОГО за !(ІІМ року залежно від часу 
ПРI!IІНЯТТЯ закону). 

2. Це ріlJlеНlIЯ надіслаТl! Комітету Верховної РаЛІI У країJ\J! з ПІІТШІЬ 

правової lюліПtt<tІ. 
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1.2.2IJ. СЛУХЛЛІІ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змін' до 

ГІtщаТКОUОI'О кодексу УкраїНIІ (щодо 'заборгованості державних підприємств 

установ llllКОllаllllЯ ІІ0карань Державної кримінаJil>lю-виконавчої служБІ! 

УкраїНІ!) (реестр. N~ 384\ від 27.\2.2013), ІІоданий народним депутатом України 
lльюком А.О. 

ВідміТІІJlІІ: 

Відповідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується для підприємств устаllОВ 

виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби УкраїІІ" 

списати податковий борг (у тому числі встановлений судовими рішеннями та 

реструктуризоваНIІЙ) станом на І ЖОВТНЯ 2013 року перед бюджетом (у тому 
ЧИСJlі податковий борг, який ВИНИК у зв'ЯЗКУ з порушеннями податкового, 

валютного та МИТІЮГ0 законодавства), а також грошові зобов'язання, які 

ВІІНИКНУТЬ у зв'язку із застосуванням механізму списання відповідно до статті 2 
Закону України «Про деякі питання заборгованості державних підприємств 

установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служБІ! 

України та забезпечення Їх стабільного розвитку» (зокрема, податковий борг із 

сплати податку на додану вартість Державного агентства резерву України, ЯКИЙ 

ВИВИК у зв'язку З переведенням заборгованості НАК «Нафтогаз України», 

підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством 

резерву України). 

При цьому, на даний 'Іас Закон України «Про деякі питання 

заборгованості державних піДПРIІЄМСТВ установ виконання покарань Державної 

кримінально-виконавчої служби УкраїНІ! та забезпечення Їх стабільного 

РОЗВИТКУ», на ЯКІІЙ є посилання у законопроекті, не існує. Водночас, автором 

законопроекту подано системно пов'язаний з ним проект Закону УкраїНІ! «Про 

деякі ПlІтання заборгованості державних підприємств установ виконання 

покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та забеЗllе'lення 

ЇХ стабільного рОЗВI!ТКУ» (реєстр. N~ 3838), який Верховною Радою УкраїНIІ ще 
не розглядався (згідно з експертним висновком Міністерством фінансів Україн\! 

таКІІЙ законопроект ве підтримується). Отже, рішення щодо внесеного 

законопроекту за реєстр. N2 3841 має прийматися за результатами розгляду 

законопроекту за реєстр. N!! 3838, про що також зазначає Головне науково
експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Запровадження положень законопроекту щодо списання податкової 

заборгованості прl!зведе до зменшення надходжень до державного бюджету. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту станом на 01.10.2013 
заборгованість зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів становила 

115,8 млн гр", У тому 'lІ!слі з податку на додану вартість - 52,8 мл" гр" 
(фіllаllсові СШIК!!ії - 4,4 ]l.IJIII гривень). 

ОДllак, ГІ ІЕУ 1ауважус, що ІІроектом не ВIIЗll3часТl,СЯ, по ЯКІІХ саме 

IIОJЩТКLlХ та "3БClрах прОIЮllУСП,ся СllllсаТIІ подаТКОВІІіі борг піДllРIІ('МСТВ установ 

ВНІШІІШІШІ lІокарань ДержаВJJОЇ крнміlН1ЛЬНО-ВlІконав'ІОЇ СJlужбl!. Крім 1'01'0, 
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було б слушним налати інформацію щодо обсягу заборгованості у рО'lрl11 

КОЖНОГО податку, збору (оБОВ'ЯЗІ<ОІЗОГО платежу). ПіДСУТllіст[' такої інформації 

унеМОЖЛIІВЛЮЄ ВІпна'ШТlI наслідки Ilегативного впливу ІІа ДОХОДНУ чаСТlIllУ 

держшшого та місцевих бюджетів у разі ПРІІЙНЯТГЯ прorЮlІоваllОГО 

законопроектом рішення про списання поднткової заБОРГОІЗаності піДПРIІЄ)l.lСТІЗ 
установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне оБГРУНТУІЗ<ШIІЯ 

(включаючи відповідні розрахунки) та ПРОПО'ищії змін до законодаІЗЧИХ актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОIIOЗIЩII джерел 

JlOJlaTKOBJ\X надходжень бюджету для досягнення збалаНСОFJаності бюджету, 1110 
не відповідає вимогам ЬюджеТI!ОГО кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 9]). Положення 
законопроекту щодо набрання '1Іlнності відповідним законом 1 ] січня 

2014 року не узгоджується із статтею 58 КОНСТlІтуції Україlіи (1аКОIІИ та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі) та часТІШОЮ третьою 

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

законопроекту зазначає, що не підтрамує ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ, зважаючи на ПІК~. 

Надання подаТКОВIІХ пільг окреМIІМ підприємствам не узгоджується із 

ПРІІНЦИПОМ рівності усіх плаТНlІкіІЗ перед заКОIІОМ, недопущення будь-нкнх 

проявів lюдаткової дискримінації, визначеним піJlПУНКТОМ 4.1.2 ПУНКТУ 4.] 
статті 4 Податкового кодексу УкраїНIІ, та П[Jlпведе до недонадходжен[, )10 

державного бюджету та державних цільових фондів. Крім того, ІЗіл.1І0відно до 

підпункту «г» підпункту ] 97. 1.7 пункту 197.1 статті І 97 І lодаткового KOД~KCY 

від оподаткування податком на додану вартість звільняється надання послуг з 

харчуваllНЯ, забезпечення майном, комунаЛЬНО-lюбутовнх та іШШІХ 1І0СЛУГ, що 

надаються особам, які УТР"МУЮТЬСЯ в установах пснітенніарної систе~lИ. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїН11 

у своєму експертному ВІІСНОВКУ зюначає, що заКОНОllроект потребує 

доопрацювання. 

Належить також зауважити, що заПРОПОНОFJаllніі у даному законопроекті 

спосіб вирішення проблем фінансового стану державних підприємств УСТaJЮВ 

ВИКОНalШЯ покарань Державної крнміналr.,нО-ВIІКОllавчої служби України не 

перелбачеНIІЙ Концепцією державної політики у сфері реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України (схваленою Указом 

Президента України від 08.1 І .20 І 2 N~ 63 І) та Державною цільовою програмою 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 20 І 3-20] 7 РОКІІ 
(затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.20]3 N~ 345), 
згідно з якими визначено заходи, зокрема, ЩОДО: 

модернізаЦIl та технічного переоснащення Ilідприємств установ 

ВlІконання покарань, впровадження енергозберігаючих технологій, розміщення 

на TaКlIX піДfIРlІємствах за~lОвлепь ІІа ВIIllУСК I1ролукції для заJl(JlJОJlСIІНЯ 

регіОIlШll>IIllХ І\отреб; 

удос](онаЛСIІIІЯ П[11111111шів лі ІIJI[,І IОсті IlіДI1РIІ\~IСТI1 УСТ:111011 I3I1](ОIl:1I1НН 

1J()I<Щlal!!, та створеНIІЯ умов для залучеНІІЯ іllвеСТlщііі у такі lIillllpIII~ICТlH\, 
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'заGеЗІIСЧСВШI їх стабілыІгоо Р01ВIІТКУ, Вllрішення IІІlТаlJЬ UlІконаlillЯ 10бов'язаllЬ 

псред бюджстом і'З CIlJlaТlI податків, зборів та інших обов'ЯЗКОВIІХ платежів; 

rrіЛВllщсrrШI ефСКТlII!lюсті роБОТіf підприємсто уставов Вllкоrrання 

покараНІ, сіЛЬСI,КОГОСIIOJlарського профілю виробlшцтва та підсобllllХ 

господарств Прll устююuах виконання покарань, збільшення ПОТУЖlІостсil з 

переробки сільськогосподарської сировини власного виробництва, 

впровадження СlІстеми споживання власної продукції для харчування 

засуджених та осіб, узятих під варту, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

У країlJI1 (щодо заборгованості держаОlll1Х підприємств установ ВlІконання 

покарань Державної кримінально-виконавчої служби України) (реєстр, N~ 3841 
від 27,] 2.20 13), lІОдаНIІЙ народним депутатом України Ільюком А.О., матиме 

ВП1Н1В Ііа ІЮКЮН!fКlI бюджету (призведе до зменшення доходів державного і 

MiCIICBIIX бюджетів внаслідок списання податкової заборгованості lІідприємств 
установ виконаНІІЯ Іюкарань Державної кримінально-виконаочої служби). 

У разі "РИІІІІЯТТЯ відповідrЮI'О закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І сіЧIІЯ 2015 року, н після 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу 

"РІІІІІІЯТТЯ заКОIlУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПlIтань 

податкової та митної політики. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення ЗМІІІ до деЯКІІХ 

законів України (щодо волонтерсько'ї діяльності) (реєстр. N~ 3549-1 
від 14.11.2013), подан!!й наРОДНИМIІ депутатам!! УкраїНІ! МіРОШНIІ'lенком ІО.Р., 
l1lевчепком А.В. та іНШIІМИ. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з ПllТань сім'ї, молодіжної поліТІІКИ, спорту та туризму. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внесення змін до законів України «Про 

волонтерську діяльність», «Про страхування» та «Про праВОIШЙ статус 

і НО1ем ці В та осіб без громадянства» в 'laстині уточнення термінології, ЗНЯlТЯ 

обмежень ДЛЯ здійснення волонтерської діяльності організаціями та установаМIІ, 

уточнення прав і обоu'язків волонтерів та організацій і установ, які залучають 

до своєї діяльності волонтерів, та особливостеіі відшкодування Вl!трат, 
пов'язаНIІХ 3 наДШIІІЯМ волонтерської допомоги. 

За 13І1'шuченням авторів, законопроекту, його Ilриі1няття не потребує 

додатков!!х видатків з Державного бюджету Укра·ЇН1І. 

Проте, нормаМ1І 'заКОНОllроекту передбачається, що орган!! державної 

владн та органн ~licцeBOГO са~lОврядуваllllЯ в межах своєї КОI\НIСТСIЩЇЇ 

р(нробляroть і заБС311ечуlOТЬ реалі3aJ\ію галузеВIІХ та реlїонаЛЬfllfХ програ~1 

СIlРIIЯIІIІЯ Р(НВНТІ<У та піДТРИМКIІ волонтерської діяльності та СПР"ЯіОТЬ 

II(1НIlIРСIІIІЮ іllф()Р~lаItії "ро ВОJlOlперську ліялыlсть •. 
]t) 



У СПJТті 4 проекту ВlІ1lІачено, що КабіlIет Міністрів УКРLlїIІІI, іllші ОРІ'ШІІІ 
внконав'lОЇ влаДIІ та органи місцевого самоврядування сrтРI!ЯIOТІ., ІЮШllреl!l!Ю 

інформаLLїі про органі'3ації та устаНОВІ!, які залучають волuнтерів дО СІЮЄЇ 

llіяльності (їх місцезнаходження, ПОШТОВУ адресу, номер" засобіu зв'юку, 

а також, за наявності офіційного веб-сайту в мережі IlІтеРllет та елеКТРОllllOЇ 

пошти). 

Крім того, законопроектом пропонується відшкодування витрат, 

пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, здійснювати за рахунок коштів 

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, міжнаРОдЮIХ 

програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав догоuір про 

провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок іНШІІХ джерел 

фінансування, не заборонених чиНlШМ законодавством. 

Зазначене потребуватиме додаткових коштів з державного та місцеВIІХ 

бюджетів, а відтак, відповідно до 'ІаСТИНИ третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та чаСТIШИ першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подаТIІ фінансово-економічне 

обrрунтунання з відповідними розрахунками та ПРОllOЗllЦ1І змін до 

законодавчих актів Україн!! ІДОДО скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з ТІІМ, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, закони УкраїНІ! або ЇХ окремі положення, які 

впливають на показНИКИ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і "РlІймаються після 15 JIIІПНЯ року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніше ПО'lатку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. Тому, відповідні НОРМ!І запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зюначає, 

що реалізація норм даного проекту закону потребуватиме додаткових Вllдатків 

державного бюджету та місцевих бюджетів, обсяг ЯКІІХ не~южливо 

СПрОПlOзувати через невизначеність вихідних даНІІХ. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, ЩО запропонована 

законопроектом норма щодо відшкодування Вl!трат, пов'язаНІІХ з надаННЯ1\! 

волонтерської допомоги, не узгоджується '3 СУТllістю волонтерської діяльності, 
яка визначається, як добровільна, соціально спрямована, неприбуткова 

діяльність, що здійснюється ВОЛОІперами шляхом надання волонтерської 
допомоги. Волонтерською допомогою вважаються роБОТIІ та послуги, що 

безоплатно виконуються і надаються волантераМIІ. Волонтерська діяльністю 

визначається формою благодійної діяльності (стаття І Закону із урахуванням 

запропонованих законопроектом змін). 

Варто також зазначити, що відповідно до Закону України «Про 

благодіЙIlУ діяльніСТІ, та благодійні оргаllізації» благодійною діяльністю 

визначається добровільна особиста та/або !'.Іаіlнова допомога, що не передбачає 

одержання благодійником прибутку, а таl<ОЖ сплаТIІ БУДЬ-ЯI<ОЇ ВІlllаГОРОJ\И або 
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І\О:.lІІснспції блнгодіПIIІІ"У ВІД іМСllі або зп JLЩ1}"lенням беllефініарп (набувач 

БJIl1годіlШОЇ ДОПОМОПІ). 

ВраХОВУЮ'"1 за·mа'lСllе, Міністерство фі1lансів ЗЮШI'ШЄ, щО ПРИЙНЯТТЯ 

І!М)ГО ·JaKOIIOJlpOCKTY lІе є донілыІІl'\I •. 
ВИСНОВОК ГОЛОВІІОГО l�aykobo-експертного Уllравління Лппрату Верховної 

РаДIІ УкраїlІ1І ІІа даШlіі 'Іас відсутнЇіі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про внесення "3мін до деНКIІХ законів УкраїНIІ 
(щодо волонтерської діяльності) (реєстр. N~ 3549-1 від 14.11.2013), поданий 
наРОДIІІІМl1 депутатами УкраїНІ! МіРОШНllченком [О.Р., LlIевЧ"енком ля. та 

іНШIІМИ, має вплив на показник!! бюджету (збільшить видатки бюджетів). 

У разі IlРIІЙНЯТГЯ відповідного закону до ! 5 JlИШIЯ 20! 4 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 сіЧ"IІЯ 20! 5 року, а після 15 ЛІІПНЯ 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу 
ПРІІЙНЯТГЯ закону). 

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

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНIІ про внесення змін до деЯКІІХ 

"3аКОllOдаВЧIІХ актів України (щодо забезпечення права споживачів на 

користування інтерфейсами українською мовою) (реєстр. H~ 3589 
від 08.1 1.2013), ПОДЮІІІЙ народними депутатами України ВітіВIІМ .\.М., 

Тягнибоком О.Я., Кайдою ол. та Сех І.1. 

ВідміТІІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується BHeCТl-I зміНIІ до Закону України «Про 

захист нрав споживачів», згідно яких громадянам України гарантуватиметься 

нраво на придбання та використання побутових електронних приладів, технікн 

та інших технічних пристроїв з ПРИСТРОЯМИ введення та інтерфейсам!! 

(екранами) відображення інформації державною мовою. Змінами до Закону 

України «Про підтвердження відповідності» встановлюється вимога щодо 

забезпечення використання в державних установах електронної техніКІІ, 

пристроїв, приладів, які мають дисплеї (монітори) для відображення текстової 

інформації, тільки з локалізацією державною мовою, а в прикінцевих 

положеннях законопроекту, визначено, що Кабінет Міністрів України має 

забезпечити розробку механізму виконання зазначеного. 

Згідно з експертним ВИСНОВКОМ Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту впливатиме на показники бюджетів, оскільки забезпечення 

ВlІкористання в держаВНIІХ установах електронної техніки, пристроїв, приладів, 

які мають ДlІснлеї (монітори) для відображення текстової інформації, тількн з 

JІОКШlі"3ацією державною мовою, потребуватиме Д()JЩТКОВІІХ бюджетних коштів 

ІІа нроведеllНЯ заміни або модеРllізації існуючого обладнання. 
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в тоіі же час, в порушен[[я flHI\\O[' '[<lСТI[НIІ пеРlllOЇ статті 27 \)НЩЖС[[ІОГО 
[(олсксу УкраїШI та чаСТl[IНI треп,ої статгі <) І РС['ЩII\\СIІТУ ВСРХОВІІОЇ "анн 

УкраїШI до заКО[IО[[роекту не llOдаllO [IРОП()'![lllііі lIPO '\мї[11І до 3НКОllOДаІ\'Н[Х 

актіl3 України щоло скорочення ВІІтрат бюджету та/або ДЖСРСJ[ J10ЩПКОВІІХ 

надходжснь 110 бюджету для досягнення ііого збаЛШIСОl3аllості. 
Також, слід зазначити, що термін ІІабрання 'ІІІІНІості закону, 

заПРОПОllOl3аl!IlЙ автором законопроекту, не відповідає положеНIІЯl\1 'I<1С1111111 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІІ, згідно 3 якою 3С1[(01l11 У країJIII 
або Їх окремі положення, які ВПЛIlвають на ПОЮІ1ШІКІІ бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують I3ІlТраТIІ бюджету) і ПРIIі1I\IШОТЬСЯ 

після 15 липня року, що передує плаНОI30МУ, ВRОДЯТЬСЯ в дію не раніше lючатку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів за'mачає, що ПРІІЙНЯТТЯ цього законопроекту не є 

доціЛЬНIІМ. 

ІІа момент розгляду законопроекту ВНСНОВКlI Головного НClУКОВО

експертного управління Апарату ВеРХОВllOЇ Ради Уl<раїШI не надіііlllЛll, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про пнесення ЗМІІ! дО деяких 1аКОlюдаГ!'ІИХ 

актів України (щодо забезпе'lепня права споживачів на користування 

інтерфейсами українською мовою) (реєстр. H~ 3589 від 08.11.2013), подаllllЙ 

народними депутатами України Вітівим А.М., Тягнибоком 0.51" Кайдою ОЛ.та 
Сех І.!., має вплив на ПОКа:3ники бюджету (збільшує ВlІтрати бюджетів), 

у разі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛІІПНЯ 2014 року він ~\aЄ 

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

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим гюку залеЖl10 від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РClДIІ УкраїШI 1 шпанІ, 
піДПРlІємництва, регуляторної та антимонопольної поліТИКІІ. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесеllНЯ ЗМІІІ )10 деЯКІІХ 

законів України (щодо підтримки розвитку меліорацїі та забезпе'lСНIІЯ 

електричною енергією тепличних господарств і підприємств, що здіЙСl!l()ЮТІ, 

вирощування продукції на зрошуваних землях) (реєстр. N~ 3839 від 27.12.2013), 
поданий наРОДНИI\І депутатом України Пеховим В.А. та іIlШIІМIІ. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПIlтань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Проектом Закону запропоновано Вllести зміни до законів УкраїlІ1! «Про 

державну підтримку сільського господарства У країIІІ І» та «Про 

електроенергетику», в ЯКИХ персдбаЧIІТI1, що з І сіЧІІЯ 2015 року Р0'3дрібll:l l\інС1 

ІІа елеКТрllЧНУ еlIергію, що ВlIКОР"СТОІ3УЄТЬСЯ сіЛI,с!,[(ОГОСН()J\аl1С[,І<ll~1І1 

піДПJ1IIЄМСТВClМII для ПОЩ1чі ПОЛІІ ІІа 'ЗllОшушші 1еl\!лі Т[1 ВОJ\ОI'осrIOЛЩКI,IШI\III 

ОРГіlllі:нщіЯМIf ДержаflllОГО ClГСllТства ВОДIlIIХ ресурсів УКР,1ЇIIII ЮIІІ lюда'lі ІІОЛІ! 
сіЛЬС[,IШI'ОСlюдаРСblШI\I ніДПРIIСМСТl!<Ш для IlОтрсб 3IJOШС!lШI, а також 
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ТСУІJIIІЧІІІШІІ У'ОСПОЩ1IКТННМ!! НСТШIОШIIОЄТЬСЯ на рінні, щО НС переВIІЩУЄ 

j)()1дрібllllіі тщшф )tлSl СIIOЖlІна'lів lІершого KJI<lCY ННПРУПІ. 
Як 3ll'311аЧСІІО у 1І0ЯСШО13ШIl,ІІііі заrIllсці до заКОІІОJlроекту, ііого реалі'шці}! 

не ІІотребус ЛОjЩТКОl3ІlХ I3Іlтрат ДСРЖШ3ll0['() та місце!:!ІІХ бюджетів. 

За експеРl1ШМ IШСIIOВКОМ Міністерства фінансів УкраїНlI, реалі'щція 

ВІІщезазначеної норми може ПРlІзвести до збільшення видатків державного 
бюджету, зокрема, на компенсаціі1ні виплати енергокомпаніям для усунення 

можливої фінансової незбалансоваllості, викликаної збільшенням втрат 

піДПРllЄМСТВ електроенергетики, Прll переведенні вищенаведеШIХ суб'єктів 

І'ОСlІодарюваНIІЯ !lа роздрібний таРllф ДЛ}! споживачів першого класу напруги. 

Крім ЦЬОГО, запропоновані змін!! можуть ПРlІЗвести до підвищення тарифів IНl 

електроенергію для піДJlРИЄМСТВ, організацій та установ, у ТОМУ Чllслі ПІХ, ЩО 

функціонують за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що у свою 

чергу також збільшнть потребу бюджетних коштів. 

При цьому, Міністерство фінансів наголошує на МОЖЛИВОМУ Зt>.lеншенні 

надходжень до бюджету, пов'язаному з РИЗlIкаМIІ несплаТIІ СIЮЖIІВ<1'шt>.JII 

електроенергії, а також '3вертає увагу на можливість збільшення собівартості 

"родукції (1І0СЛУГ), зменшеНIІЯ прибутку тощо і, ЯК lІ<1слідок, ЗНlІження СllлаПI 

lІодатків Т<1 зборіВ)lО бюджету. 

Проте, розроБНIІКОМ всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІІ та статті 91 РеГЛ<1менту Верховної Ради УКРНЇJIIІ дО законопроекту 

не IІ<1ДЮIO фіН<1нсово-економічних оБІ'рунтувань (розрахунків), а також 

ПРОІІОЗllцій змін до законодавчих актів України шоло скорочення ВlІтрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерством фінансів України В межах компетенції прийняття 

З<1КОllопроекту не lІіДТРIІМУЄТЬСЯ. 

На момент РО'3гляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради УкраїllИ ВИСНОВОК не надійшов. 

УХВАJlИJl И: 

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

(щодо підтримки РОЗВІІТКУ меліорації та забезпечення електричною енергісJO 

теПЛlIЧНIІХ господарств і підприємств, що здійснюють вирощування продукції 

на зрошуваних землях) (реєстр. N~ 3839 від 27.12.2013), поданий народним 
депутатом України Пеховим В.А. та іншими, має вплив на показники бюджету 

(зменшує надходження бюджету та збільшує витрати бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він t>.юже 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

пр"ііllЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНІІ з шпанr, 

аграрної ноліТIІКlI та земельних віДIIOСIlIі. 
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].2.24. СЛУХАЛП: 
IlIф{)рщщію про пр{)скт '3~KOIIY УКР<1Їllll IlрО 13l1есеll!!Я '3~li!! до деяк"х 

'З<1КОIЮJЩВЧІІХ <1ктів Укrаїll1І (ЩОДО ОХ{)РОІІІІ біорі'нюм<шіпя) (реестр. N~ 3672 
ВІД 21.11.2(13), подаllИЙ ІІаРОДІІІІМІІ Jtепу'Гата~ll! УкраїІІI! Сехl.l, 

ТЯП"lБОКО~J А.Я. 

ВідміТІІЛН: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

ЧорноБIlЛЬСЬКОЇ катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести 'Змію! та доповнення до зш\Онів 

України «Про ЧеРВОllУ книгу УкраїНІШ, «Про заХIІСТ тваРl1Jl від ЖОРСТОКОГО 

поводження», «Про МИСЛlfвське господарство і ПОЛIOВШIІІЯ», «Про ветерIlll<1р11У 

меДI1ЦІІНУ», «l1ро ПРllродно-заповіДНllіі фонд України», К{)дексу УКР<1ЇІІII ІІрО 

адміністраТlІвні правопорушення, ЯКИ~1І1 'юкреМ<1, передбаЧ<1ЄТЬСЯ IIРІІведення 

окреМIІХ норм вкюаllИХ законів у відповідність дО ВІІМОГ Бернської конвенції та 

інших ратифікованих Україною міЖllаРОДНIІХ конвенцій і угод щодо ОХОРОНІІ 

біоріЗl!оманіття. 

Зокрема, законопроектом ПрОПОНУСТЬСЯ rОЗlllllРllПI поняття «жорстоке 

поводження з тваринами», а саме ВКЛЮЧІІТJI такі жорстокі дії як ВIІКОРlІстання 

тоарl!ІlИ у КОРІІді, створення та діяльність переСУВНІІХ звіРllllців, переСУВНflХ 

зоопарків та переСУВНIІХ виставок ДІІКИХ тваРИI!, а також діяльність 

дельфінаріїв, які не мають ПРИРОдIlОЇ морської ВОДІІ та інші. Крім цього, 

забороняється полюваТIІ ІЗ застосуваlIНЯМ або в"кор"станням капканів, 

відстрілюваТІІ тварІІН в містах та іllШІІХ населеНIІХ пунктах із пневмаТIІЧНОЇ, 

вогнепальної, холодної метальної зброї, проведення рубок ГОЛОВНОГО 

користування та всіх Вllдів рубок, а також добування піску та гравію в річках та 

іІІШИХ водоіімах в біосферних заповідниках. Це дає МОЖЛlшість заЛУЧИПI 

Кодекс України про адміl!істрапшні праВОIlорушення дО ВІІІІІІІІХ у ПІХ ВIIIІадках 

жорстокого поводження з тваринаМIІ, які ЛОКI1 щО заЛllшаlOТЬСЯ ПО1а межаМІІ 

Закону. 

Крім того, зміНІ! до Кодексу УкраїlI1І про aД~JlHICTP<111IBHi 

правопорушення розширять випадки заБОРОНІІ торгівлі '3 рук у невстановлеНIІХ 

місцях. Отже, реалізація НОРМ заКОllопроекту призведе до збільшення 

надходжень державного бюджету від сплати штрафів за ЗЮllа'lеНIІI\Ш 

правопорушеннями у разі Їх ВlІявлення. 

При цьому, пропонується внести зміни до стапі 12 Закону УкраїНІІ «Про 
природно-заповідний фонд України» щодо включення до складу снеuіаЛЬНIІХ 

адміністраuій по управлінню теРlIторіями та об'єктам!! ПРllродно-заповідного 

фонду підрозділів екопросвіти. 

Враховуюч!!, що згідно зі статтею 46 вищевказаного Закону УкраїНIІ 

фінансування територій та об'єктів IІРllродно-заповідного ФОІІДУ 

загальнодержавного значення здійснJOСТl>СЯ за рахунок коштів держаВІІОГО 

бюджету, а територій та об'єктів ПР"РОДIlО-ЗШlOвіДlЮГО фонду I\Іісце130ГО 

Зllачення - місцевих бюджетів, реалізація '3Ш1РОllоноваflОЇ НОРМ!! 1І0требуваТІІме 
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JtOJtaTKOHllX кошТІВ дсржаВНОI'О та міснеВIІХ бюджетів для заБС'ЗIІСЧСlІlІН 

нінлшості lІілро'щілів екопросвіТIІ у складі спсніалт,НIІХ [lдміllістрщііі, 

Слід 1~l'JIШ'IIПIІ, щО rJ01р()БI!lIК()~1 ВСУIJереч ВІ!МОІ'Ш\І СТ[lтгі 27 l.;ЮДЖСТIІОI'О 
кодексу У КР[lїНlI та статті 91 Регламенту Всрховної Ра;щ У KpaїНlI ло 

законопроекту не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), 

а також IІ\JOІІ01ицїі змін до законодаВЧI\Х актів України щодо скорочення ВlІтрат 

бюджету та джсрел додаТКОВIІХ надходжснь бюджету для досягнеНІІЯ 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів УкраїlІІ1 13 межах компетенції, вважає, що 

законопроект потребує ДООПР,ЩЮDaJIIJЯ, його прийняття I3ІIЛJIDаПI~lе ІІа 

видаткову чаСТllllУ державного та місцеВIІХ бюджетів, але жодних фінансово

економіЧНIІХ обгрунтувuнь та розрахунків щодо обсягів таких Вllдатків і джерел 

Їх [!ОКРІІП'Я до проекту не надано. 

Термі!1 набрання чинності, ВlІЗначениli у законопроекті, не відповідає 

частині третій стап'і 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
заКОНIІ України або Їх окремі положення, які впливають на J10казЮIКlI бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

прнймшоться після 15 JIIIПНЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за планощш. 

ІІа момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної РаДІ( УкраїНIІ висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 
актів України (щодо охорони біорізноманіття) (реєстр, N!! 3672 від 21.11.2013), 
поданий наРОДНИМIІ депутатаМIІ УкраїН11 Сех 1.1, Тягнибоком А.Я., має ВПЛlIВ 113 

показники бюджету (збіЛЬШУЮ'1ІІ видаТКI( державного та місцевих бюджетів, 

а також надходження державного бюджету при умові виявлення відповідних 

праВОlюрушень), 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПlІтань 

екологічної поліТИКІІ, природокористування та ліквідації насл ідкі В 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.25. СЛУХАЛИ; 
ІІІформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про загальну структуру і Чllсельність Міністерства внутрішніх справ 

України» (реєстр. N!! 3784 від 19.12.20(3); подаНIІЙ наРОдНlll\lИ депутатаМIІ 

УкраїllI1 Кожеl\l'якіНIІМ А.А., Паламарчукш.! МЛ., Яремою В.г, Москалем гг. 

ВіДМ іТIІJlIІ: 

J3і.llllOІ3іДШJ(,fIIlМ 'Щ сунроподжсння законопроекту є KO~liTCT З [11Ітань 

'JaKO! юдаВ'ІLJП) заБСЗIІе'lСll!IЯ І1раноохорОІ ІІІОЇ діНЛhlюсті. 
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ЗНКОНОlIроекгом 1ШIРОI10IIОП<lні зміНІ! до статті 2 Закону України «І Іро 

загальну структуру і 'І11ссльвість Міністерства внутріШllіх СllрШЗ УкраїIІI!», 

згідно з ЯКИМИ ЗШ'aJlьна Чl!селшість Міністерства внутрішніх справ УкраїНІ! 

IJШШIЧrlЄТЬСЯ у KiJII,KOCTi 190 500 осіб ('НІ ВlIНЯТКОМ чllсеJlы�oстіi ВlІутріlllllіх 

BiikbK Міністерства внутріШllіх справ УкраїНІІ). За рахунок ДеРЖЮЗllOГО 

бюджету України пропонується УТрllмуваТIІ 114300 IІраціВНlІків органів 

внутрішніх справ. При цьому чисельність внутріШllіх військ Міністерствп 

внутрішніх справ має становиш 23 ООО осіб, у тому числі 22 ООО 
ві йськовослужбовці в. 

Прикінцевими положеШIЯМl1 до законопроекту передбачено скорочення 

чисельності штаТНIІХ посад проводити в першу чергу ,а рахунок ліквідації 

підрозділів міліl!їі особливого ПРll'3начення «Беркут» та СКОРО'lення Чllсельності 

іНШІІХ спеціальних підрозділів та !lідрозділів осоБJil1ВОI'О I1РИ,lшчення, 

утворених у складі органів Міністерства внутрішніх Сllрав УкраїНІІ. 

В подальшому '1l1сельність спеціальних піДРО,ДlЛlВ та lІіЩ)()ЗJtілів 

особливого ПРlІзначення, утвореНІІХ у складі органів Міністерства внутрішніх 

справ України, не може перевищуваТlI двох відсотків від загaJlы�її 'lІІсеЛl,llОсті 

працівників органів внутрішніх справ, які УТРИМУЮТЬСЯ за рахунок ДержаВIІОI'O 

бюджету України, та ТРЬОХ відсотків від загалыlїї чllселы�стіi Вllутрішніх 

військ Міністерства внутрішніх справ України. 

Слід зазначити, що відповіДl10 до Положення !ІрО Міllістерство 

внутрішніх справ України, затвердженого Указом ПреЗl1лента УкраїlІІ1 

від 06.04.20 II N~ 383, Міністр вносить Кабінету Міністрів УкраїНІI IIОДШIНЯ про 
утворення в межах загальної чllселы�стіi Міністерства та коштів, lІередбаЧСlІlІХ 

на його утримання, ліквідацію і реорганізацію ОрlЩlів внутрішніх спрпв, як 

юридичних осіб, затверджує положення про ІІIJХ, ЇХ структуру та ШТП1НІІЙ 

розпис. 

Однак, реалізація заПРОПОlІованих у законопроекті НОРМ може 

потребуваТIІ додаТКОВIІХ видатків держпвного бюджету, зокрема ІІа випш\Ту 

вихідної допомоги при звільненні із служби, Вl1ГlлаТІІ !lенсій, компеllсаuії за 

речове майно, вирішенні іНШІІХ Пllтань соціального заХI!СТУ звіm,неНIІХ осіб та 

ІНше. 

Одночасно, у подалЬШОМУ МОЖЛlІва економія Вllдатків У зв'язку із 

скороченням чllселы�стіi органів внутрішніх справ. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 БюджеТIlОГО кодексу 
Україlll1 та статті 91 Регламенту Верховної РаДIІ України до ]аКОllOllроекту 

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

ПРОПОЗllції змін до законодавчих актів України щодо скорочення ВlІтрат 

бюджету та джерел додаТКОВIІХ надходжень бюджету ДЛЯ ДОСЯПІСІІІІЯ 

збалансованості бюджету. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України у своєму експеРТНО~IУ 

висновку до заКОllопроекту також зазначає про 1\10Ж11I1В1І1І ВІІЛІІВ ІІа 1l0ка]IШКlI 

бюджету реалі,rщії положень З;:lКОllOllроекту, !JIІСЛОВЛЮЄ 1аувmкеllllЯ 110 суті 

заКОIIOД<Ш'ІОЇ ІІІЮПО'ІІЩІІ та зауважує, що реалі'шція '!аКОllOlllюекту I\lОже БУЛI 
не забеЗllечеl13 ресурсами у 2014 роні, а остаТО'llІl1іі ВІІСІІОІЮК МОЖJIIІІЮ ІІНЩІТІІ 
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'![! РС'JУJil;ШПШIІ ClfJ[!лі'ЗУ відповіДlІlІХ p()'!paxYIIKlВ від lVIіllістерств[! внутріШllіх 

СІІрав, 

Kpi~1 ТОГО, зверllУТО увагу, що Указом Президента УкраїНIІ uiJl 06.0-1.20 І 2 
N~ 252 УПЮРСJЮ KO~liTeT З ПlІтань реформуваllНЯ праВООХОРОIlІНІХ органів, 

ГОЛО[JJIІІIШI 1авдаННЯ~II'1 ЯКОІ'О є підготовка пропозицій, організація піДГОТОВКlI та 

рmгляд законопроектів, програм, заходів з удосконалення організації та 

діяльності праВООХОРОIlНИХ органів УкраїНІ!, ОIlТlll\lізшrія ЇХ СJlстеМIІ, СТРУКТУРІ! 
, , 
І ЧllсеЛЬ!IОСТI, 

Термін наБРШ!І!Я ЧlІl!1юсті, ВlІ1начеllllЙ у законопроекті, не відповідає 

чаСТІші третіі\ стапі 27 Бюджетного кодексу Українн, якою передбачено, що 
заКОНIІ УкраїНІ! або ЇХ окремі положення, які впливають на ПОКЮIШКlI бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрат!! бюджету) і 

ПРIlі!маюТl,СЯ після 15 ЛІІПНЯ року, що І1ередує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за !lЛШЮВlIМ, 

Згідно З узагальнюючим ІШСllОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної РаДl1 України за результатам!! розгляду у 

першому ЧlІтані заКОlюпроект доцілыlо повернути суб'єкту права законо)raВ'I<Й 

ініціатив!! на ДООllрацюваНIlЯ '] урахуванням висловлених зауважеllЬ та 

ПРОIlОЗl!цій, 

УХВАЛПЛИ: 

1, Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону У країllll «Про 
загалыlу структуру і 'ІlІселыlстьb Міністерства внутрішніх справ УкраїIllI» 

(реєстр. N~ 3784 від 19, І 2,20 І 3), ПОДafШЙ народн!!м!! депутатаМIІ УкраїНІ! 

Кожем'якіШIМ А,А" Паламарчуком МЛ" Яремою В,Г" Москалем Г.г., має 

ВПJl!IВ на показНI!КIІ бюджету (може збільшити/змеНШIIПI ВllдаТКlI державно['о 

бюджету), 

у разі прийняпя відповідного закону до 15 ЛI!ПНЯ 2014 року він має 

ВВОДИТИСЯ В дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного За ЦИМ року залежно від '!аСУ 

I1Рl!fіняття закону), 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної РаДIІ Україн!! з шпаllЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

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

Україн!! «Про мілінію» (ЩОДО передачі внутрішніх віїІСЬК МВС Міністерству 

оБОРОll11 УкраїІI!І) (реєстр, N~ 3765 від 17,12,20 І 3), подаНIІЙ lIаРОДННl\1 

депутатом України ПIІ!ІЗеником В,М, 

ВідміПIJlJJ : 
ВідповідаЛЬНIІМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміНІ! до Закону Україн!! «Про 

мілінію» та передатн внутрішні війська Міністерства Вllутрішніх справ УкраїНIІ 

до стрУКТУРІ! Міністерства оБОРОНІ! України, Кріl\l того, змінаl\!l1 до стапі 7 
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ВlШ1аного Зп кону :забороняється створення і фупкціонування яіі1СЬКОВIІХ 

ФЩ1І\lуваJlЬ в CT]lYKT)'pi міліції. 
Відповідно до експертного ВІІСНОВКУ Міністерства фінаllсів УкраїНIІ до 

цього заКОllOllроекту при IІРllіінятгі рішення щодо перенідпорядкуваllНЯ 

внутрішніх віііськ Міністерства внутрішніх справ дО СТРУІ<ТУР" Міністерства 
оБОРОНIІ УкраїНІ! необхідно ВИХОДlIТIІ з обсягу видатків, затвердженого для 

Головного управліllНЯ внутрішніх військ МВС у державному бюджеті, та 

затвердженої загальної чисельності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх 

справ України. О,А<е, реалізація положень законопроекту маТlІме наслідком 

переда'lУ бюджетних пр"значень між Міністерством внутрішніх снрав та 

Міністерством оБОРОIІИ. 

Слід зауваЖИТIІ, що Указом Президента УкраїНIІ від 06.04.20 І 2 N~ 252 
утворено Комітет з питань реформування праВООХОРОIІННХ оргаllів, головними 

завданнями якого є підготовка ПРОПОЗllцій, ОРГаІІізація піДГОТОВКIІ та розгляд 

законопроектів, програм, заходів з удосконалення організації та ltіЯЛl>1І0сті 

праВООХОРОIІНИХ органів України, оптимізація ЇХ системи, СТРУКТУРІ! 

чисельності. 

Крім того, норми ·3аконопроекту не узгоджуються з ВlІмогаМIІ Концепції 

реформування і розвптку ЗБРОЙШIХ Сил У країн 11 на період до 20 І 7 року (Ука1 
Пре·шдента України від 29.12.20 І 2 N!:! 772), якою передбачено, зокрема, 

СКОРО'lення загальної чисельності особового складу Збройних СІІЛ УкраїНІ! та 

вивільнення Їх від невлаСТIІВИХ функцій. 

Згідно з y-загаЛЬНЮЮЧIІМ ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної РаДІ! УкраїНІ! за ре·зультатаМIІ розl"ЛЯДУ у 

першому читані законопроект доцільно віДХIІЛlIТIІ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІІ «Про 

міліцію» (ЩОДО lІередачі внутрішніх військ МВС Міністерству оБОРOlIІІ 

України) (реєстр. N~ 3765 від 17.12.2013), поданий наРОДНIІМ депутатом УкраїНІ! 
ПllнзеНIІКОМ В.М., має вплив на пока3НИКlі бюджету (реалізація положень 

законопроекту має здійснюватися за рахунок та в межах 1атверджених Вllдатків 

державного бюджету, проте матиме наслідком передачу бюджеТНIІХ "ршначеНI, 

між Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оБОРОНІІ). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати ЧlІнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

УкраїНIІ «Про зайнятість населення» стосовно організації громадських робіт на 

територіях сіл та селищ (реєстр. N!:! 3644 від 20. І І .20 І 3) , 1l0ДШlllіі наРОДIШl\1 

депутатом України Королюком В.А. 
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ВіЩJітJI.IШ: 

ГШЮВІІІШ з опраЦlOвatfШI 'jПКОIIОlIlЮСКТУ Е' KOl\liTeT з ПlIТШfЬ сонішIы�oїї 

lІ{)ліТНКlI та ПРПllі, 

3аКОІІОllРОСКТОМ IІрОl10llУПЬСЯ внести зміЮI до статті 31 Закону УКРПЇI11I 
«Про зпf1нятість нпселеШІЯ» та здif1СlIювати фіllансування громадських робіт нп 

територіях сіл тп сеЛItЩ із залученням безробітних зп рахунок коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування УкраїНІ! на 

Вllпадок безробітгя, 

Відповідно до 'ІІІ 11 НОЇ редакції частини 6 статті 31 нього Закону фінансове 
забезпечення організпції таких робіт здif1СIІЮЄТЬСН за рахунок коштів місцевих 

бюджетів роботодавців та інших джерел, а із зrlЛУЧСННЯМ зпреfстроваllllХ 

безробітних - ПРОflорнійно ріВІІІІМИ частинами 'за рахунок коштів місцеВIІХ 

бюджетів та Фонду заГПЛl,нообов'язкового державного соціального страхування 

УКРПЇIIIt на випадок безробіття, 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазначеного ЗПКОIІОIlроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту 

потребуваТlІме щорічно додаТКОВІІХ витрпт Фонду зщ'альнообов'ЯЗКОВОI'О 

держаВНОl'О соціаJ\l,НОГО страхування на випадок безробіггя, що може 

прювести до необхідності збільшення розміру ЄДИlюго внеску нп 

загалмюобов 'Я'Зf(ове державне соціальне страхувпння, що спрямовується на 

стрпхуваllНЯ на ВlllІадок безробіття, а відтак збільшити нпвантажеllНЯ на фОllд 

ОПЛПТlI праці роботодавців. 

І3супереL{ вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У кра"-Ші та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодпвчо"- ініціалІВ" ІІС 

надано фінансово-економі 'ших обrрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розраХУНКIІ) та пропозицій змін до законодавчих актів УкраїlІІ1 щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частпні третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які ВПЛИВalОТЬ на показники бюджету 

(зменшують надходжсння бюджету та/пбо збільшують ВlІтрати бюджету) і 

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховно"- Ради Укра"-ни 

вважає, ЩО за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. При цьому, звертає увагу на інформацію Рахункової 

палати України, щодо проведеного аудиту ефеКТІІвності використання коштів 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, відповідно до яко"- зміна законодавства у сфері зайнятості населення 

в частині здійснення видатків на організацію громадських робіт призвела до 

скорочення в 7,7 рази 'lІfСеJІЬJIОСті бе'зробіТIІИХ, які браЛJl участь у громаДСЬЮIХ 
роботпх, lюріВІІ5ІIІО з І півріччям 2Оl2 року, Крім цього, За1НП'lається, ЩО 

громпдські роБОТIІ для бе1ро6іТШІХ зп рахунок КОШТІВ ФОІІДУ 

ЗШ'альнооБОВ'ЯЗКОВОl'О держпвного соціпльного страхування на ВIIlШДОК 

БС1роБітгя HPOBO)LIIJ\OCI, частково, оскїЛЬЮІ було заlТроваJljКСНО l1иPIIТCTllicТl, їх 
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ФіJlаJlсуваJlНЯ ·за PrlXYHOK коштів ФОІІДУ MicllCВlIX бююкстів, а У {)CT~lIIllix ІІС 

ВIІЯ!JlIЛ()СЬ ДОСТ<lТllіх КОlІІті!3. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! llрО внесення зміll )LO ЗШ<ОІІУ УкраїJlI! «!Іро 

зайнятість населення» стосовно організації громаДСЬКIІХ робіт на територіях сіл 

та сеЛIІЩ (реєстр. Н2 З644 від 20.11.20 ІЗ), поданий народним депутатом України 
Королюком В.А., має ВПЛИВ на ПОКа:3IШЮІ бюджету Фонду 

загаЛ!,нообов 'язкового державного соціаЛЬНОI·О страхування ІІа випадок 

безробіття (збільшуючи витрати). 

У рюі прийняття відповідного закону він може lІабllрати чинності 

відповідно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
СОllіальної політики та праці. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНIІ про внесення змі" .по Закону 

УкраїНIІ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо 

встановлення пенсій на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втраТИJlІ1 

праuсздаТllість (реєстр. H~ З581 від 08.11.20 ІЗ), IJOдаНIІЙ наРОДНIІМ\! депутатами 
України Денісовою JI.Л., Сенченком А.В., Котеляк Л.JI. та іншими. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонсрів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується за наявності страхового стажу меншої 

тривалості, ніж встановлено статтею 28 Закону України «Про 

загаЛЬ!Іообов'язкове державне пенсійне страхування» (для жінок - зо років, 

чоловіків - З5 років), визначати розмір мінімальної пенсії за віком та по 

інвалідності пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з мінімалы�І·оo 

розміру пенсії за віком, та встановлювати на рівні прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність, без урахува!ІНЯ надбавок, І1іДВllщеIIЬ, 

додаткових пенсій, встановлених законодавством. 

Рі:ншцю між ВІІЗначеНIІМ розміром пенсії та і-і МІшмальним розміром 

передбачено виплачувати за рахунок коштів державного бюджету. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатки державного бюджету становитимуть біля 80,6 млн грн на місяць 

(967,2 млн грн на рік). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ дО 

зазначеного законопроекту зазначає, що в умовах наЯВ!Іості дефі!llПУ 

Пенсійного фонду та відволікання значних коштів державного бюджету на 

його покриття прийняття рішень, які потребуватимуть вишукання додаТКОВ!lХ 

видатків з Державного бюджету УкраїIlИ, f. недоl\ілы!Ім •. 
І3супсре'І ВIІмогам частини JlСРШОЇ стаlті 27 ])Ю)IЖСПЮІ·О кодексу УкраїНІ! 

та статгі 91 РегламеllТУ l3еРХОlJlІОЇ Ради Україl1ІІ Д() lШ<ОllОlІрОСКТУ не IЮШlllO 

проrЮl1f1lїі щодо СКОРО'lеIlНЯ IJl!трат бюджету Tll/afio .nжерел )lОЩIТКОUlIХ 

надходжень БЮ)l)кету для )lОСЯl1lеНШІ збnлаНСОІ3[lIюсті бюджету. 
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Kpil\l того, lV1іністерсТlЮ фінансів відмі'lає, що внесення заПІЮПОНОШ1(((JХ 
11\Ііll lІе відповідаr І ІрllІ \ЦИПШ'vl солідарної систеМІ!, зокрема, дllфереllні,щії 

ptJ"3Mipiu ПСllсіі1 ЗШIСЖllO lIід тривалості страхового С'ІЮКУ та розміру 1ароGіпlOЇ 
нmlПI (доходу) та фаКТ11'1І1О нівелює роль страхового стажу !Ір!! ПРlІЗнаЧСllllі 

пенеll. 

Слід зауваЖIІТИ, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів УкраїНІ! 
від 26 береЗІІЯ 2008 року N~ 265 «Деякі питання пенсійного забезпе'lення 

громадян», пенсіонерам, у яких розмір пеНСНlІlІІХ виплат не досягає 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за раХ)'IIОК 

коштів державного бюджету здійснюється надання щомісячної адресної 

допомоги у сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму. 

Tepl\liH набраНIІЯ 'Н!нності, ВlІЗначений у законопроекті, не відповідає 
чаСТl\ні третій стапі 27 Бюджетного кодексу УкраїIІI!, якою передбачено, що 
заКО1І1І УкраїIlИ або ЇХ окремі положення, які ВI1J1I1ВШОТЬ на покаЗlІlІКИ бюджету 

("зменшують шщходжеlllІЯ бюджету та/або збільшують ВlІтрати бюджету) і 

приіімаЮТhСЯ після 15 JlIІІШЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає зп I1ЛШIOВІІМ. 

НП даний час висновок Головного науково-експертного УllраВЛlflllЯ 

апарату Верховної Ради У країни НІ:: надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIlУ України ІІрО внесення змін до Закону У країІІІ! «Про 

загальнообов'язкове державне пенсіЙIJе страхувпння» щодо встановлення 

IJt::нсій на ріВІІі прожиткового мінімуму ДЛЯ осіб, які втратили працездаТIJість 

(pt::CCTp. N~ 358 І від 08.11.20 І 3), подаНllіі наРОДНIІМИ депутатами У країIlИ 

ДенісовоlO Л.Л., Сенченком А.В., Котеляк л.л. та іншими, має ВПJIIІВ на 

ПОКЮНІІЮІ бюджету (потребуватиме витрат державного бюджету, у Т.'І. ІШ 

покриття дt::фіЦIІТУ Пеllсійного фонду України). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛllЛня 20] 4 року віIl має 

ВВОДІІТІІСЯ в дію не раніше 1 січня 20 І 5 року, а після І 5 липня 20 І 4 року - не 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІІ у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

законів України шодо поліпшення пенсійного забезпечення (реєстр. N~ 3775 
від 18. І 2.20 13), ноданий народним депутатом України Сухим Я.М. 

ІЗідміТIІЛ 11: 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветсрпнін та інвалідів. 

ЗаКОllопроектом пропонується внести зміни до законодавства з метою 

покращення пенсійного забезпечення дітей, які отримують пенсію в рюі втрати 

годуваЛЬНl!ка, ЯЮІЙ номер внаслідок нещасного випадку на вироБIlицтві або 

профt::сіііного захворювання, та загиблих (померлих) військовослужбовців та 
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осіб, які під час проходження служби брали участь у лікві;нщії ІІаслідків аварії 

на ЧОРllобllЛЬСI.кіil АГ:с. 

Зокрема, пропонується внести Зl\ІіllJt до ста'пі 37 Закону УкраїНll «Про 
пенсіііне забезпечення», надаВШIІ право ВJlХОВЗl1ЦЯМ, УЧllЯМ, стулентам, 

курсантам, слухачам, стаЖl1стам на ОТJШl\\ШIllЯ пенсії в ра1і втраТІ! годувалы�ІІкаa 

у період між завершенням навчання в одному із навчаЛЬНIІХ закладів та вступом 

до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за 

ОДIIl1М освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за 

умови, що таКІІЙ період не переВIІЩУЄ ЧОТIlРЬОХ місяців. 

Крім того, пропонується ДОПОВlIИТlI статтю 13 Закону УкраїlllІ «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнеНIІХ з військової служби, та деЯl(llХ іlllllllХ 

осіб» нормою, згідно якої особам офіцерського складу, праПОРЩlІкам і 

мі'Іманам, військовослужбовцям надстрокової служБІІ та військової служби 1а 

контрактом та які під час проходження служби брали участь у ліквідаllії 

наслідків аварії на Чорнобильськіil АЕС, розміри пенсії за ВІІСЛУГУ років 

збільшуваТIІМУТЬСЯ на ] О процснтів (особам відпесеннм до категорії І) та на 

5 процентів (особам віднесеНIІМ до категорііі 2 і 3) від відповіДНIІХ сум 

грошового забезпечення, 

.як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатк!! 3 державного бюджету на реалізацію норм!! законопроекту щодо 

збільшення РОЗI\'lіру певсн військовослужбовцям складуть близько 

27, І млн гривень на рік. Витрати пропонується здійснювапt за рахунок коштів 
державного бюджету. 

В свою чергу Міністерство фінансів України вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання в частині ВlІзначеШIЯ терміву набрання ЧllІІності 

відповідного закону, та зазначає, що реалізація положень законопроекту мас 

здійснюваТІІСЯ в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України 

на пенсійне забезпечення. 

Проте, враховуючи, ЩО виплата пенсій, ПРН1начеНIІХ за ріЗIlIІМIІ 

пенсійними програмами та ПОКРИТТЯ дефіциту коштів Пенсійного фОIІДУ 

України, ЗДlИснюється за рахунок коштів державного бюджету, 

запропонована законодавча пропозиція може потребуваТIІ додаТКОВllХ 

видатків державного бюджету. 

ТерміІІ набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статтї 27 Бюджетного кодсксу України, якою передбачено, що 
заКОНІІ України або ЇХ окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

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

На даний час висновок Гоновного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України !ІрО внесення змін до деяких законів УкраїНІІ 

ЩОДО поліпшення пенсійного забезпечення (реєстр. N~ 3775 від 18.12.2013), 
поданий пародним депутатом України СУХІІМ Я.М., має ВПJшв ІІа ПОКЮІІІІКІІ 

52 



UЮ!1жету ('jбіJlЬШУЮ'1(j ВlІтрати державного бюджету, у тому чнслі ІІа ПО"РНТТЯ 

дефіЦIІТУ llСllсійного фонду УкрnїIІIІ). 

У разі Прllііняпя віДlІовіДlЮI'О закову ДО 15 липня 2014 року він має 
ЩЮДlIТIIСЯ В дію не раllіше І січня 2015 року, а ІJіСJlЯ 15 ЛШІІІЯ 2014 року - ІІС 

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

ПРИЙНЯТТЯ заКОIІУ). 

2. І te рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань у 

справах пеllсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.3U. СЛУХАЛИ: 
Інформш(ію ЩОДО проекту Закону України про внесення змін до Закону 

УкраїНІ! «Про державні нагороди УкраїШI» (щодо запровадження почесного 

звання «ЗаслужеНI1Й праціВl!ИК місцевого самоврядування в У країні» ) 
(реєстр. N!! 2234а (доопрац.) від 17.12.2013), поданий lІаРОДНIІМIІ депутатами 

УКРПЇIllI ПараскіВІІМ О.Д. та Брайком с.Б. 

ВїдміТIIJШ: 

ГОЛОВНІІМ з ніДГОТОВКIf та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з ПlIТа!!Ь державного будіВlІІlЦтва та місцевого самоврядуваНIІЯ. 

Законопроектом пропонується ДОПОВНИТІІ стапю 1 О Закону України «Про 
державні нагороди України», запроваДIІВШП почесне звання «3аслужеНIIІІ 

працівник місцевого самоврядування УкраїНІ!» та визна'IІ1ТИ коло суб'єктів, 

ЯКН!>І може бути присвоєно таке ]вання. 

Згідно з пояснювальною зarшскою, реалізація положень законопроекту не 

потребує додаткових фінаНСОВIІХ ВJlтрат з державного бюджету, оскіЛЬКIІ 

присвоєння цього звання (з врученням відповідних відзнак) буде ІІРОВОДІПІІСЬ 

за рахунок відповідного зменшення кількості ПРИСВОЄНИХ звань праціВНlІкам 

місцевих органів самоврядування різних інших галузей праці. 

Однак, таке твердження є невмотивованим. Насамперед, за рахунок 

коштів державного бюджету забезпечується виготовлеllllЯ наГРУДНIІХ знаків і 

посвідчень до почесних ]вань. 

Згідно із законодавством про оплату праці, якщо особа має почесне 

звання, вона має право на підвищення посадового окладу (доплати) за УМОВІІ, 

що ії діяльність за профілем збігається з почесним званням. Такі надбавки 

працівникам бюджетної сфери будуть виплачуватись З державного і місцевнх 

бюджетів. 

Відповідно до Закону Українн «Про пенсії за особливі заслуг!! перед 

Україною» громадянам України встановлюються пенсії за особливі заСЛУГIІ 

перед Україною, зокрема, особам, відзначеним почесним званням України (як 

надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом). При 

цьому, різниця між сумою пенсії за особливі заСЛУГIl та розміром пенсії, на яку 

!>шє право особа згідно із заКОIІОМ, забезпечуєТl,СЯ за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Крім того, :юконодав'ІU 

ПРIIСНОЮЮТl,СН 1І0чеСllі знання, 

ПРОПО'шція РОЗIllIlРЮЄ КОЛО осіб, 
ВI<JlЮ'IШОЧИ до ІІереJlіку «осіб, нкі 
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rюсщюві повноваження щодо lДlllСllСШIЯ оргаllі:Шltіі\1І0-РО1IJОРЯЛЧIlХ та 

КОІIСУ л['таТІIВНО-ДОРН)('IІIХ ФУІІl<llі 1\». 
ТаКІІМ 'ІІІ HOf\1 реалізація ПОJlожеНl, lакОІIОПРОСКТУ ВІІмагас ДОЩ1Т1\ОВIІХ 

ШlДатків '! державного і місцеlJ11Х бюджетів, обсяг ЯЮІХ ВСУІlере'l вшюгам 

чаСТИНІ! першої статті 27 Бюджетного кодексу та чаСТІIШI третьої статті 91 
Регламенту ВеРХОВІІОЇ Ради УкраїНІ! автораМІ! 1аКОІІОдавчої іllіllіаЛIВl1 І!е 

обраховано. 

Крім того, ВlПllачений термін набрання чинності закону не відповідає 

чаСТІші третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, відповідно до якої 

заКОНIІ або Їх окремі положення, які ВПЛИІ3шоть на ПОКа1НIІК11 бюджету і 

ПР11IJмаються після І 5 липня року, ЩО передує нлановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду року, ЩО настає -за плarЮВJ1М. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! не підтримує 1аКОІЮfl\юект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

державні нагороди Україіl11» (щодо запровадження почеСllOl'О 1вatlНЯ 

«3аслужеllllЙ працівник місцевого самоврядування вУкраїні») (реєстр. N~ 2234а 

(ДООflрац.) від 17.12.2013), поданий народними деllутатаМIf УкраїІ111 

ПараскіВІІМ О.Д. та БраIJКОМ с.Б., має вплив на показl11lЮl бюджету (збіJ1ШfУС 

видатк([ державного і місцевих бюджетів). 

У ра1і ПРИІІНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛІІПНЯ 2014 року віll має 

ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше] січня 20 І 5 року, а після І 5 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наСТУ1111ОГО за ЦІІМ року 'залежно від 'Іас)' 

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Рад\! УкраїНІ! з fI1паllЬ 

державного будівництва та місцевого самоврядування, 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ЄДИ1lУ державну Сlfстему 

моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та ОГlJШТlI 

за паливно-енергетичні ресурси і комунаЛJ,ні послуги (реєстр. N~ :1 80S 
від 20.12.2013), внесений наРОДНIІМИ депутатами УкраїlІ1І БондареllJ(О~1 В.Д., 

Карташовим Є.г., Кілінкаровим СЛ., КIlРlfлеl1КОМ І.Г., ЛаJjДIIКО~1 В.І., 

МИРНИМ О.Б., Сальдо В.В., СУХИМ Я.М. 

Відм іТIІJI": 
Головним з підготовки та попсреднього рО1гляду заКОllOllрОСКТУ є 

Комітет з питань будівництва, містобудування житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Згідно з законопроектом пропонується впровадження та функціонування 

Єдиної державної системи моніторингу ВІІроБНІщтва, 1l0ста'1ання, . . 
траf1Сfюртування, СПОЖlшаllllЯ та оплаТІ! за IlaJIІШIJO-еIIСРI'еПI'IІ11 РССУllСl1 І 

комунальні 11ОСЛУПl (Д<lлі - едем). Ilри цьому, lабе'НlС'1еJlIIЯ ВIІ\10[J;l1lжеIlШІ та 

ФУIІКllіОIlУВ<ІIІIІЯ сдсм ПОКJJаД<lЄТ[,СЯ 11<1 l(е 11 1'\1<111 [,1111 11 орган IІI!КОllilВ'IОЇ впаЛIІ, 

дО ОСIIОВ111IХ завдань }1КОІ'О і1ХОДlПЬ заБС'jllе'lеll1lJl створеllllЯ CIfCT<:~111 
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~1()lIiTOPIIHГY ((ОКЮlІlІків еllергеТНЧIІОГО 63](:1ІІСУ УКР3ЇIІIІ, 3 тщ(Ож 113 В!І1IШ'lСllе 

((паі IleTO~1 Мі 11 істрі І! У країНІ! леРЖШlllе п іДllРIІЄМСТВО. 
11:1 ДY~IKY авторів, потреба в 'ЗШlроuаджеlIні ЄДСМ, JЗIІКЛllкаllа ТІШ, щО 

діЮ'lі МОllіТОРllНПf 1 основних видів енергоресурсів та IlаДШlІlЯ КО~ІУІІШІЬІІІІХ 

послуr', які 'здїііснroються IlрофіЛЬІІІІМIf міністерстJЗ,ЩИ, віДОI\IСТШШII, місцеВlІl\іl1 

органами влаДІ! та opraHal\НI місцевого самоврядування, методологіЧIІО 

неузгоджені та мають розрі'знені інформаційні базll даНІ!Х, ведуться за 

окреМIІМIІ профіJlы�llмl1� напрямкаМIІ (вугілля, 1':13, електроеllергеТllка, 

комунальне господарство, тощо) і flе відтворюють реального спту справ в 

nаЛlllшо-енеРI'еПIЧIIOМУ комплексі та ЖIlТЛОВО-КОМУIІ:1ЛЬНОМУ господарстві 

держаВІ!. 

13ідповідно до статті І О заКОllопроекту, джерелаl\lІ1 ФіlJi:нrСУl3аllНЯ 

ВIlРОl3адження та функціонування єдсм ВІІ1начено іlIвеСТlІllії, ІНІЩІІІІ 

державному ПІДПрlІЄМСТI3У на ВПРОl3аджеНIІЯ та функціонування ЄДСМ, 

фінансові надходження від функціонування ЄДСМ та інші надходження, не 

заборонені заКОllодавством. 80Дночас, не ВКа3ано обсяги, джерела НІ УМОВИ 

надання інвеСТllцій, а також нс зазна'lено випаДКIІ, за нюrх фУНКllіонуваllНЯ 

ЄДСМ має відбуватися на плаТllій основі. 

Крім того, забеЗllечення діяльності заПРОIIОIJОВaJlОl'О у законопроекті 

Уповноваженого органу та здіпснення ним заходів з впровадження ЄДСМ 

lютребуваТlІме додаТКОВllХ видатків з державного бюджету. 

Однак, всупереч ВlІмогам частини третьої статті 9 І Регламенту 8ерховної 
Ради УкраїIІИ та 'ШС11111І1 першої статті 27 Бюджетного кодексу УкраїlІІ1 до 

заКОНОllроекту не надано належнс фінансово-економічне оБГРУlІтуваllllЯ 

(включаЮ'1І1 l3і;щовідні Р0'3раХУIІКИ) та проrЮ11щії для досягнення 

збалансованості державного бюджету. 

80ДIІО'ШС, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

віДПОl3ідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

lІередбачено, що 1аКОІІІІ України або ЇХ окремі положення, які ВПЛlІвають на 

покаЗlІlІЮI бюджету (1меншують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після 15 ШlIlІІЯ року, що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного flеріоду, що настає за ПЛaJЮВИI\I. 

Міністерство фінансів України не підтримує ПРИЙНЯТТЯ законопроекту. 

ПРІІ ньому зауважує, що відповідно до Указу Президента УкраїН11 від 24. І 2.12 
И~ 726 «Про деякі 'JaxonlI 1 оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади» провсдена ОПТllмізація системи центральних ОРI'анів В"КОШІВЧОЇ влад" і 

затверджена Схема їх органі1ації та взаємодії, з урахуванням ЯКИХ ВИКОflання 

за1начеНlfХ у законопроекті функцій покладено на МіненерговугіЛJlЯ, 

Мінрегіон, І ІаЦКОМПОСJIУГ, Держенергоефективності, НКРЕ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про Єдину державну систему моніторингу 

ВllробllllЦтва, постачання, траllспортування, споживання та оплати ,а rШJIIIIJIIО

~нсргеТIf'lні ресурс" і комунальні ПОСЛУГІІ (реєстр. И~ 3805 від 20. І 2.20 І 3), 
Вllесений наРОДlІІlМl1 депутатаМI1 УкраїНІ! Бондаренком В.д., Карташовим є.г. 

КілінкаРОВlIТ\1 СЛ., КIІРllЛеllКОМ І.г., ЛаНДI1КОМ 13.1., МИРНI1М О.Б., Сальдо 8.В., 
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Сухим .51.1\1., М<1Є впл!Тв ІІа ГIOK<I1HIIКlI 61ОІ\ЖСТУ (І\ЮЖС ПР"ЗIJССТІІ ilО з6іЛl,IІІСIІIІЯ 
ВЩЩ'J ків деРЖ<1RІІОГО бюджету). 

У разі ПРІІЙНЯТТЯ відповіДІЮГ0 заКОIlУ до 15 JllIІIІIЯ 2014 року він І\ШЄ 

ВНОДJ!ТІІСЯ В дію lІе ранішс 1 сіЧІІЯ 2015 року, а lІіСJIЯ 15 JlIІПflSI 2014 року - НС 

раніше 1 січня 2016 року (<160 І сіЧІІЯ наступного 1<1 ІНІМ року ·J:.шеЖIІL1 від часу 
прийняття заКОIlУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету l3ерховно'і Ради Укра'іНII з ПlIТШП, 

будівництва, I\lістобудування Жlплово-комунального госполарства та 

регіОІІал ьної політшш .. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект ЗаКОIlУ України про посилення уваГIІ до 

ВlІкористання лержаВl\lІХ символів у ДОШКІЛЬНІІХ, загаЛhНООСВIТlllХ Т<1 

позашкільних Ішвчальних закладах (реєстр. N~ 3683 від 22.11.2013), внесеНІІЙ 
наРОд!lIlМ!1 депутатами УкраїНIІ КаilдоlO 0.1 І., Сllчем О.М., МіщеllКОМ Л.М., 

МаРТ!\ІIІОКОМ Л.с., ЯнкіВIІМ !.т. 

ВідміТIІЛIІ: 

ГОЛОВНІІМ з піЛI'ОТОRЮI НІ попереднього розгляду "3аКОНОllрОСКТУ є 

KOl\liTeT"3 питань !lаУК!1 і освіТІ!. 

Законопроектом передбачається 'JабсзпеЧIПIІ 13 УСІХ лоlІІкілыllх,' 

загальноосвітніх та позашкільних навчалыllхx закладах: розміщеНIІЯ Дсржавної 

СlІмволіКIІ; застосування деРЖ<1ВНОЇ СIІМIзоліК!1 IІрll проведенні УРОЧІІСТІІХ 

заходів, держаВНIІХ і національних свят; вивчення УЧНЯМ!! тексту та l\IY'JIIK!! 
Державного гімну України; ВІІКОНЮШЯ УЧНЯМІІ, вихованцями, педагогіЧН!11\I11 

працівниками Державного гімну Укра'іни під час підняття Державного Прапора 

Україн!! щопонеділка на початку першого уроку. 

Відповідно до статті 20 КОНСТlІтуції УкраїНIІ держаВНIІМIІ СlІмволами 

Україн!! є Державний Прапор України, Державний Герб УКр<1ЇI!!! та Державний 

Гімн України. Для реалізації положення законопроекту в Ч<1СТlІні забе1печеНІ!Н 

розміщення державної символіки в усіх дощкілыllх,' загальноосвітніх та 

позашкіЛЬНllХ навчальних закладах ШlНикне потреб<1 у 1акупівлі необхідної 

кількості примірників державних символів (Державного Прапора України та 

Державного Герба Укра'іни), що пр ІІЗ веде до збільшення бюджеТlІlIХ Вllдаткіl3 

на УТрllмання навчалhНИХ закладів. 

Однак, до законопроекту не нщщно належне фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) Т<1 I1РОП0111uії для 

досягнення збалансованості, як визначено у 'lаСТlІні першlИ статгі 27 
Бюджетного кодексу України та чаСТlІні третій статті 91 РегламеllТУ Верховно'і 
РаДІ! України. 

Крім того, термін набрання чинності, ВlІ3lШ'lений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІІ, якою 

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

ПОКЮНІ!І<ІІ бюджету (зменшують надходження бюджету Т<1/або збіЛI,llJУЮТЬ 

ВIПр<1ТИ бюджету) і приймаються після І 5 липня року, що передує ПЛ<1НОВОМУ, 
I3ВОДЯТЬСЯ в дію Ilе раніше початку бюджетного періоду, що настає З<1 ПЛallOl3ІlМ 
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("ЩІІІЮІІОІЮВШІІІЙ aBT()pa~III заКОІlUllроекту Tep~lill - з СІЧІІЯ :20 І·) року - оже 

~lIll1)'B). 

ГOJlOОІlе H[1YKOBO-СКСl!еРТI!С )'l!равлі!!!lЯ Апарату НеРХОВІ!ОЇ РаДІ! Украї!!!! 

зауважує, що нсобхіднісТl, заКОllOДШ3'ЮГО регулювання суснільних відноси!! у 

сфері НІІКОГН!СТШШЯ встановлених КОНСТlІтуцією державних Сllмволів УкраїШI 

не ВИКJІІІкає сумнівів. ПРІІЙНЯТТЯ НОВИХ первинних законодавчих актів доціль!ю 
здіЙСlІІовати лише у випадках ВllНlІкне!IНЯ чи виділення певної самостіl1ної 

сфери суспілмlНХ віДlЮСIlН, що не врегульована (недосконало вреГУЛЬОВШlа) 

існуючим!! lІормами. При цьому для врегулювання такої сфер!! віД!ІОСІIН має 

існувати lІотреба у прийнятті досить значної кількості нових законодаВ'llIХ 

НОРІ\І. 

З огляду на це ПРОIЮЗИllія врегулювати у проекті IІеРВlІlІlЮГО 

законодавчого акту Лllше окремі IlІІтання використання деяких держаВНIІХ 

символів і тільки у дошкільних, загальноосвітніх та позашкіЛЬНIІХ навчаЛЬНIІХ 

закладах ВІІКЛ1lкає обrpунтовані сумніви і не відповідає наведеним Вllще 

критеріям. Виходяч!! ІЗ необхідності дотримання принципу системносТІ 

законодавчого регулювання правильним з ТОЧКІ! зору устале.IІІХ вимог 

законодавчої техніКIІ було б розробити і прийняти ЄДИНИЙ закон, якиil би містив 

ОIJlIС всіх державних символів УкраїШI і встановлював порядок Їх офіllійного та 

неофіні 11110ГО використання (Закон України «Про державні СIІМВОJl!I У країНI!»). 

Крім того, відповід!ю до частини шостої стапі 20 Конституції УкраїНІ! 
закон про порядок ВИКОРlІстання державних СlІмволів ПРllйма('ться двома 

TpeТllII<lMl1 від КОНСТlПУЦІlІноr·о СI<JІаду парламенту. Отже порядок 

ВІІКОРІ!СТШІНЯ будь-як(н'о З визначеНІІХ Конституцією УкраїНІ! держаВНIІХ 

СИl\.нюлі в не може встановлюватися звичайними законами, ПРIІЙНЯТlIМИ меншою 

кількістю голосів, ніж передбачено зазначеною Вllше конституніl1ною нормою. 

З ОГЛЯДУ на зазначене Головне науково-експертне управління не 

підтримує законопроект та пропонує віДХИЛIІТIІ за результатами розгляду на 

пленарному засіданні. 

Міністерство фінансів України вважає за недоцільне прийняття проекту 

Закону. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країНIІ про посилення уваГIІ до ВИКОРИСТ;lІІШI 

держаВНIІХ СlІмволів у дошкільних, загальноосвітніх та нозашкілыflхx 

наВЧaJlЬШIХ закладах (реєстр. N~ 3683 від 22.11.2013), внесений наРОДНИМIІ 

депутатами УкраїIІИ Кайдою ол., Сичем О.М., Мішенком А.М., 

МаРТІІШОКОМ л.с., ЯнкіВIІМ I.Т, має вплив на покаЗНIІЮI бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

У рюі Ilриl1няття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДІІТИСЯ 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. Ile рішеНIІЯ на)(іСJJ<ПIІ KO~liTeTY Верховної Рад!! YKpaїНlI .\ IlІlта!!ь !І[lУІШ 
І ОСl3l"! Н. 
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1.2.33. СЛУХАЛИ: 
lнфОРМ31ЙЮ про пгюект Закону УкраїlІІ1 I1рО МIСЛI-СУIIУТlIIІКlI 

ПРОМІІСЛОВИХ об'єктів (peCCTp,H~3673 нід21,II,2(13), пнесеlші'l наРОДIНIМИ 

депутатаМI1 УкраїН11 МI1j1IШМ О,ь" МіРОlIllшченком І,М, 

ВідміТIІЛІІ: 

Головним з підготовки та [юпереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівниuтва та місиевого самоврядупання, 

Метою законопроекту, згідно із пояснювальною запискою, ВlІзначено 

забезпечення умов соціально-еКОllомічного розвитку міст-сунутників веJIIIКlIХ 

ПРОМІІСЛОВИХ об'єктів, Пропонується ВllЗна'IИПI праВІІІІ статус таКІІХ ~liCT, 

КРlІтерії та НОРЯДОК надання статусу, організаційні, Ilравові засади со!(іалы�-

економічного розвитку міст-супутників промислових підприсмстп, У T()~IY Чllслі 

належного медичного забезпечення населення таКІІХ МІСТ, осоБJll1Вості 

бюджетного забезпе'lення та оподаткування, 

Зокрема, у статті б передбачається здійснення оподаткування суб'єктів 

господарювання, які проводять свою діяльність та/або заРСЄСТРОШ1l1і на 

території miCT-СУПУПlllків ПРОМІІСЛОВІІХ об' єктів, на пільгових умовах у 

порядку, визначеному податковим законодавством УкраїНІ!, 

Статтею 7 ЩОДО особливостей ОХОРОНІІ здоров'я населеllНЯ міст

СУПУТНllків промислових об'єктів встановлюється оподаткування та обкладання 

МІІТОМ на пільгових умовах ~lеДlІкаментів меДI!ЧНОГО обладнання, які 

lІадходять цільовим призначенням ІІа території таКІІХ ~liCT, а також для 

спеціалізованих медичних закладів (у тому числі ДІІТЯ'ІНХ), в ЯКlIХ проходять 

лікування (у т,ч, профілаКТІІчне) мешканці miCT-СУПУТlІІlків IlpOMIICJlOBIlX 
об'єктів (незалежно від місця ЇХ розташування на теРllТорії Укра'іни), 

Реалізація зюна'lеНIІХ положень призведе до зменшення надходжеІІІ, ЛО 

держаВІІОГО бюджету, а у разі пільгового ОllодаткуваНIІЯ 'ЗП ДOXOJ(a~lIl, що 

зараХОВУЮТhСЯ до місцевих бюджетів (насамперед, І10датку ІІа J\OXOjLl1 фіЗІІ'lf1I1Х 
осіб) - до втрат відповіДНIІХ місцевих бюджетів, 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обгрунтування (ВКЛЮ'I310ЧИ відповіJlні розрахунки) та fllЮП031ІЦїі J\ЛЯ 

досягнення збалансованості, як В!lзначено у частині першій статті 27 
Бюджетного кодексу УкраїНІ! та частині третій статті 91 Регнаменту ВеРХОВllо'і 
РаДІ! України, ЩО, в свою чергу, не ДОЗВОЛlIJIО Міністерству фіllансів УкраїlІl1 

провеСТIІ вартісну оцінку впливу законопроекту на ПОКЮllllЮI бюджетів, 

Термін набрання '1ІI1!ності, ВИ11Jaчений у законопроекті, lІе відповідuс 

чаСТlІні третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
закон!! Україн!) або їх окремі положення, які ВПЛlIВ310ТЬ ІІа ПОКЮIfIIКІI бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВlІтрати бюджету) і 
приіімаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію lІе 

РШJіше початку бюджетного періоду, що настає за плановим, 

У 1l0ясІІювалыlil заllllсні '3аlнаЧ::JЄТl,L5I, що рсплі'нщін ІЮJI(1ЖСІІI, 

зап РОПОІІОТ!<11 ЮГ0 lаКОllOllРОСКТУ llОтрсбус ВlIСССIІШІ З~І іІІ Jl(1 1-іIOIlі1\СIIIOI Л 

КОДСКСУ УкраїНІI та ГlОДПТl(QВОП) кодексу Укра'іlll!, ІІРОТС у статТІ 'і 

заКОІIOlІРОСl\ТУ ВlI3IIН'lаГIІ,СЯ, що ФормуваllНIІ БЮJl)кстів ~liCT-eYI!YTlIIIKiB 

58 



JJJ1(ЩIІСJIОВІJХ об'ЄК'J ilJ ,!)tii1cIll()CТl,CH '3J'іДJЮ і'3 /ЮРЯДКО~/, В"'Ш<lЧСIJІШ БЮ.llІКСТIІІШ 

KoдeKC()~1 Україl1ІІ ('! о/'JlяJtу ІІН /ЮJfОЖС/ІШІ ІІУІІКТУ 3 cTnTTi 4 Кодексу ~licTn
СУПУП/ІІКІІ ПI)()~ІІ/СЛ()ВlІХ об'єктів є ~/істаШІ облаС/Ю]'(J ЗШI'/еНІІЯ, ilJJ5J ЯКІІХ У 

БюJtjкеТJ!О~/У "О.llсксі Украї/ll/ /JередбачеllО відповіДІІі "роцедур" фОР~/УВНIIIІ5J 
f)ЮДіКстіlJ), 

ГОЛОВl!е l�aykobo-експертне управління Апарату ВеРХОВIЮЇ РаДІ! надnє 

ряд зауважень, нnсамперед, ЩОДО невідповідності законопроекту HOPJ\НlM 

КОIІСПlТуцїі Укрn'іни, ЯКОЮ передбачено надання спеціального cTnTYcy ЛІІШС 
двом містам КlІєва і Севастополю, Закона~1!І УКР,ЙНІІ не може 

встановлюватися спеl!іалыlйй статус іНШІІХ міст України. Неконсппуційшш є 

також положення законопроекту IIЮДО прийняття рішення Верховною Радою 

YKpaїНlI !ІрО /ШДШ!НЯ статусу micta-СУПУТНlІка IljЮМIІСЛОВОГО об't·кта. 

Крім того, зnпровацжеНІІЯ пілЬІ'ОВОГО режиму оподаткування в OKpe~1I!X 

населеIlIІХ ІІунктах 'ІІІ адміністратшшо-територіаЛЬНIІХ ОДНІІІІЦЯХ СП!ВІПЬ "ід 

СУМІІіl3 ВlПнnчсну КОlІституцією України (частина друга стаття 2) унітарну 
форму державного устрою, веде до нерівності прав і МОЖЛlІвостеl! громадян, які 

проживають у різних населених пунктах України. 

З урахуванням 'Зn'mа'lеIЮГО та ВIІХОДЯЧIf '3 ВНМОГ стnтті 94 РеГЛПl\lеІПУ 

Верховної РаДl1 України, Головне науково-експертне управління ввпжає, що за 

результатам!! РОЗГЛ5JДУ у lJеРШОl\lУ читанні законопроект доuільно віДХIIЛJПII. 

Міllістерство фінансів УкраїНIІ не підтримує ПРНl!НЯТТЯ ЗШ<ОllOпроекту і 

'шуважує, що надання додаТКОВIІХ переваг OKpeMII~1 плаТIJIІІШJ\1 податків 

супереч!!ть одному '3 ОСІЮВНИХ ПРИНЦlІlJів побудови CIICTef\,НI оподаткуваНIІЯ, 

ВlІЗна'lеllOМУ статтею 4 Податкового кодексу України, ЯКlIі1 передf)ачnє рівнісп> 
усіх IJлаТНlІків lJеред заКОНОI\I, недопущення будь-яких проявіп податкової 

ДlICKpI1MiHaItII. Запровадження спеціnльних реЖlІмів оподаткування для 

окремих IIШПШlків податків IJРНЗВОДІІТЬ дО втрати державою КОНТРОЛЮ зп 

ціЛЬОВIІМ ВIІКОРИСТШНlЯМ звільнених від оподаткування бюджетних коштів та 

СПрІІЧНlШТЬ ІШІІИКНСНІІЯ додаткових схем ухилення від оподnткупшmя, 

усклаДIJИТЬ аДl\llllJструваllНЯ податКІВ. 

І Цодо піЛЬГОВІІХ У"ЮВ оподаткування та обкладання МІПОМ ІШ пільгових 
умовах медикаментів і медичного обладнання (стаття 7 законопроекту), то це 
ІІІПШШЯ вже врегульовано діючим законодавством (Закон УкраїНІ! «Про 

МІІТНИЙ тариф України», підпункт 13 пункту І статті 282 МІІТІЮГО кодексу 
Українн, підпункт j 97.1.27 статті 197 Податкового кодексу УкраїIІИ, постанови 
Кабінет Міністрів України від 08.08.20 II H~ 867 та від 17.11.2004 H~ 1568). 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про МІста-супутники промислових об'єктів 

(реєстр. H~ 3673 від 21 .1 І .2013), внесений lІарОДШІМIІ депутатами У країIН! 

МИРНИМ О.Б. Мірошниченком І.М., має вплив на показники бюджету (призведе 

до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів). 

У pn,i ПРИЙ][ЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛlIГШЯ 2014 року він має 

ввоJtllТlІСЯ в дію не pnHi ше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

рnніше І січня 2016 року (або І січня наСТУІІНОГО за цим року залежно від часу 

IljJ!lііIlНТТЯ ,акону). 
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2. Це rіШС11\!Я надіслатн KOl>liTCTY 13ерхонної РаДIІ УкраїlІl1 з ПlllаllЬ 

держаВІІОГО ЄіУJ!іВIIIIІ\ТШI та міt:ЦСВОГО са~ювряДуваIIШI. 

1.2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію НрО Ilроект 3аКОllУ УкраїIІИ про "3иХIIСТ "rUB постраЖЩIЛ1IХ 

інвесторів під 'Іас будіВJIIщтва ЖІІТЛОВОЇ IICPYXOl>IOCTi (РСЄСТР. N~ 3542 
від 05. І І .20 І 3), внесений наРОДНИМIІ депутатам 11 УкраїНІ! Зубком г.! .. , 
Головком В.А., Капліннм с.М., J!унченком В.В., ЧУГУlІніКОВI!f\1 в.с., 

МарніllкіВIІМ r.p. 

ВідміТIІЛИ: 

ГОЛОВІІІІМ З піДГОТОВКIІ та гюнереДIlЬОГО розгляду заКОІІОIІ(10ЄКТУ є 

KOf\liTeT з IlIIТШIЬ фішнсів і банківської діяльності. 

Законопроект, за Вll1l1аченням авторів, розроблено з "lетоlO ВllРlшеllllЯ 

проблем довгобудів в Україні та заХІІСТУ flОстраЖДllilllХ інвесторів від 

ПрОТll!lраВНIІХ дій заБУДОВlІиків. 

У пояснювальній записці до заКОIЮlllюекту за·НlUчеIlО, що ііого реалі·~ація 

не потребує додаткових витрат із державного бюджету. 

Водночас, ·~аконопроектом передбачено: 

- створення спеціальних КОМIСI!I з Вllрішення нроблем довгобудів 

(стаття 2), створення допоміжних робочих органів !lрll спеціалы!!хx КОf\lісіях для 
В!lКОIIUIIІ!Я окреМIІХ завдань або організації окремих напрямків роБОТIІ ('!aCТlIH3 

дев'ята статті 3). При цьому, ВllконаНIІЯ покладеНIІХ на спеціальні комісії .) 
Вllрішення проблем довгобудів заВJЩIІЬ здійснюватиметься за рахунок 

бюджеТНIІХ коштів (частина шоста статті 5); 
- положення щодо обов'язкової публі'lІ!ості роботи спеніалыllхx комісій, 

зокрема, публікація в засобах масової інформації затвердженого УРЯ1ЮМ 

переліку довгобудів УкраїНІ! (частина четверта статті 5), іНфОРІ\шції про 

проведення публічних слухань (частина третя статті 7) та установчих зборів 
громадського об'єднання постраждалих інвесторів довгобуду (частина четверта 

статті 9) тощо. Поряд з тим, згідно із частиною шостою статті 4, на спйті 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жIп!lово-комуналыlгоo 

господарства Україні обов'язково розміщується публічна інформація про 

результати первинної інвентаризації довгобудів; 

- що фінансування завершення будіВНlІцтва довгобудів, будівництво 

яких здійснювалося з використанням коштів державного або місцеВIІХ 

бюджетів та плановий термін введення в експлуатацію ЯКИХ нрострочено 

більш ніж на 5 років, має здійснюватися за рахунок коштів відповідного 

бюджету (частина восьма статті 1 О). 
Тобто, законопроект потребує залучення коппів з державного та місцевих 

бюджетів, про що також зазначає Міністерство фінансів. 

Поряд з тим, слід зазначити, що згідно із чинним законодавство!\! за 

окремими бюджетними програмами державного бюджету передбачеllО 

здіПснення пільгового кредитуваllНЯ будівництва (придбання) ЖlІтла, зокреf\Ш, 

надання пільгового довгострокового державного кредиту МОЛОДШІ сім'ям та 

ОЩІНОКІІМ ~ІОЛОДІІМ громадянам на будіВIІІІПТВО (реконструкцію) та ПllllдбаНIІЯ 
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ЖІПJШ. 13ідсотки за корнстування таКIІМН кредитами згідно і'3 ПУНКТОМ 50 'ШСТНІІІІ 
першої стапі 29 \)юджепlOГО кодексу УкраїНIІ зараховуються до ДОХOJІів 

загального фОIlДУ держа!3ного бюджету. Запроваджсння заБОРОНІ! ІІараховуваТIІ 

та/або стягуваТIІ пронеlIТIІ за креДIПНlIМl1 договорами (чаСТІша IlеlШШ 

статті 13 законопроекту), призведе до втрат доходів державного бюджету. 
Кріі\1 того, згідно з чаСТIІНОЮ другою статті 13 законопроекту 

об'єднання інвесторів, яким передано право користування на земельну 

ділянку ДЛЯ завершення буді!3НlІцтва довгобуду, звільняються від сплаТIІ 

орендної плати за таку земельну ділянку та оплати відрахуваш, на РО1ВIІТОК 

інфраструктури відповідного населеного IlУНКТУ. 

ЗважаЮЧIІ, що відповідно до стап'і 69 Бюджетного кодексу УкраїНIІ 

КОШТlI пайоuої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту належать 

до надходжень місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, реалізація такої норми ПРИ'3веде до втраТІ! доходів 

місцеВIІХ бюджетів. 

Законопроектом передба'IСНО внести зміни до Закону України «Гlро 

судовиіі збір» (розділом 2 статті 15) шляхом звільнення від сплат" СУДОВОІ'о 
'3бору постраждалllХ iHUCCTopiB за подання позовів щодо захнсту прав інвесторів. 
Відповідно до статті 9 зюначеного Закону судовніІ збір зараховується ДО 

спеціального фонду Державного бюджету УкраїНІ! спрямовується Ііа 

забезпечення здіі1снення прщюсуддя. Запропоновані законопроектом зt>lіНIІ 

ПрlІзведуп, JЮ 'зменшеНIІЯ ріВIІЯ фінансового забезпечення судів. 

Поряд з тим, 'змінами до КРlІмінального кодексу УкраїНІ! (розділ І 

статті 15) за Ilорушення пеВIІИХ ВИМОГ законодавства у сфері інвестування 

будівнrщтва нерухомості запроваджуються штрафні санкції у розмірах від 

П'ЯТllДеСЯТI1 до п'ятисот неоподатковуваНIІХ мінімумів громадян. Наслідком 

застосування таКІІХ санкціі1 буде збільшеlШЯ надходжень до державного 

бюджету. 

Водночас, всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради УкраїНІ! та 'ІаСПIНlI першої статті 27 Бюджетного кодексу 
У країlІІ1 до законопроекту не надано належного фінансово-економіLIІЮГО 

обl'РУlпування (ВКЛЮ'laJОЧИ відповідні розрахунки) та прorroЗllцій для 

ДОСЯПlеlШЯ збаШlllсовшюсті бюджетів. ВкаЗУЮЧIІ на таке, Міністерство 

фінансів, 3а'3lraчає, що позбавлено можливості визначити вартісну величину 

ВIІЛlIВУ на ВJlдаткову частину державного та місцевих бюджетів. 

Крім того, законопроектом не вказано термін набрання чинності Законом. 
ПРІІ ВlІзначенні такого терміну належить враховувати вимоги чаСТllІІІІ третьої 

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 ПЛШЮIlИМ. 

('оловне НПУКОlЗо-експертнс унрrшління Лпnрату Верховної РnДІІ УкраїНIІ 

'3I,1сртас УВШ'У Н<1 IІсузгоджеlIісп, деяких lюложень заКОIІОllроекту 1 

[(ОIlСТlПУllіпо УкраїlІІ1 та заКОШ1МІІ УкрnїIІИ «ІІро місцеві держані 

ЩLміністрннїі», (,Про І 'j10I\Н1ДСІ,кі оG'СДIIШШЯ» і ввпжає, що за рсзульппамн 
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РОЗГЛЯДУ ГJ першому ЧlІпшні законопроект ДОltіJII,lЮ віДХIІЛlПIІ. Kpi~1 ТОГО, 

ЗЮНН'Іає, що з ~Іетою стабілізанії f)удіШlІщтна, [lіДВ!1щеНIІЯ IшаТОСllРОМОЖlюсті 

населення, забе:шечення реалізації ЖIIТЛОLШХ [Іран громадян, які 1І0треf)УЮТI, 

державної підтримкн, СТlІмулювання fJ01ВІЛ1<У f)удівсльної ЛІ суміЖIІІІХ І,IЛУ'Jсil 

в умовах світової фінаIlСОНОЇ крІІ3И Верховною Радою УкраїНІ! ПРІІЙНЯПІЙ Закон 

УкраїНІ! «Про заrюбігання волину світової фінансової кр ІІЗ 11 на РОlВllТОК 

будівельної галузі та житлового будівництва», в рамках якого доцільrю 

вирішувати порушені питання. 

Міністерство фінансів вважає що Р0'3гляд ПРІІЙНЯТТЯ запропоноваllОГО 
заКОlIопроекту є lІедоцільним, зазначаЮЧIІ про невідповідність його положеНh 

'ІІІННОМУ законодавству, зокрема: 

- статті 7 Податкового кодексу УкраїНІ!, ,гідно з якою будь-які ПlпаШIЯ 
оподаткування регулюються цим Кодексом і не ~!ОЖУТh встановлюваТIІСЯ 

або зміllЮJЗаТІІСЯ іншими законами УкраїНІІ, крім законів, що містятr, 

ВИКЛЮЧlIО положення щодо внесення змін ДО цього Кодексу тн/або положення, 

ЯКІ встановлюють відповідалыІ ість за порушення норм IlОдаткоrюго 

законодавства; 

- статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльrюсті», 
згідно з якою 1СIМОВНIІК, якиіі має намір ЩО)tО ,абудоJЗИ земеЛhНОЇ ділянкrl 

у відповідному населеному пункті, зобов'язаrlllЙ взяти участь у створеННІ І 

ро,витку інженерно-транспортної та соціaJlhlЮЇ інфраструктури населеного 

пункту; 

- статті 9 Закону УкраїIll! «Про СУДОВИЙ збір», згідно '3 якою ВI!1IНI'ІеІ!О 

порядок зарахування та спрямування судового збору; 

- статті 47 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ,гідно, 
яким визначено порядок фінансування судів та забезнечення налеЖНIlХ умов 

для здійснення правосуддя. 

Поряд з тим знуважує, що на сьогодні Міністерством регіоналbllОГО 

РОЗВИТКУ, будівництва та житлово-комунaJIы�огоo господарства утворено 

міжвідомчі комісії дЛЯ РОЗГЛЯДУ пропшицій щодо формування переліку 

об'єктів житлового будівництва, на добудову (буді ШIl1ЦТВО) я ких або 

придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти держашюго бюджету. 

Ilри цьому, до участі у відборі ЖИТЛОВІІХ об'єктів JЮllускаються 

забудовники (замовники, управителі, продавці), які IIОЩIЛ1I в установленому 

порядку гарантійний лист і ГІогоджений керівником територіаЛhНОГО ОРП!llУ 

Держархбудінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах КІlєві та 

Севастополі графік виконання будівельно-монтажних робіт, фОРМИ ЯКНХ 

затверджуються Міністерством регіонального розвитку, будівrrrrцтва та житлово

комунального господарства. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону УкраїНІ! про захист прав ПОСlраждаЛIІХ іНJЗесторів нід 
час БУJtіВНIЩТГНI жrплоlЗОЇ нерухомості (реєстр. N~ 3542 від 05.\ \.20 \3), rlOЩllll!1і 
ІШ\ЮJtІl!rI\1І1 депутата~JlІ Украї1І1! 3у(іком Г.г., ['ОЛОВІ\ОМ l1.1\., l(аrrліrrrlМ с.М., 

ЛУН'ІСНКО~І В.В., l]УІ')lнніК()Шl~1 Л.с., f\'la]1ItiIlKiBlr~1 ]1.Р., мас ВIlЛlШ ІІа IIOKtHllIlКlI 
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бюджету (lІрюнсде до змеllшеllllЯ наДХОДЖСllЬ та збільшеНIІЯ Вllдатків 

деРЖННIІО/'О і місцевих бlO)tжетін). 

У ра1і ПРІІІІІІЯПЯ відповідного заКОIlУ до 15 JlIIПIІЯ 2014 року він Щ1Є 

ВВОДlIТlIСЯ ІЗ дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛlIЛIІЯ 2014 року - не 

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

ПРllііняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінаllсів і банківської діяльності. 

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

УкраїНІ! «Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. N!! 2176а 
(доопрац.) від 27.11.2013), поданий народним депутатом України 

МIlРИМСЬКИМ Л.lО. 

ВідміТIІЛlI: 

ГОЛОВІІИМ З підготовки та попереднього розгляду законопроекту с 

Комітет з питань будівництва, містобудування житлово-комунального 

господарства та регіональної поліТИКІІ. 

Законопроект, за визначенням автора, має на меті встаНОВИТIІ 

балаНСОУТРlІмувачів об'єктів благоустрою прибудинкової території до 

початку їх будівництва та врегулювати питання переда'lі на баланс таких 

об'єктів для їх подальшого належного УТрllмання, обслуговування 

своєчасного ремонту. 

Згідно з пояснювальною запискою реалізація законопроекту не 

потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. 

Водночас законопроектом пропонується ДОПОВНІ!ТІІ Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» стапею 26-1, згідно з ЯКОЮ 

влаСНIІК земельної ділянки зобов'язаний прийняти новозбудований об'єкт на 

влаСНIІЙ баланс у ра1і, якщо балаНСОУТРlІмувач такого об'єкту не ВlfЗначеllllll до 

початку і ВПРОДОВЖ періоду його будіВНlІцтва. 

Враховуючи ВИМОГИ стапі 15 Закону України «Про благоустрій населеНI!Х 
пунктів», згідно з якою орган державної влади або орган I\lісцевого 

самоврядування щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта 

благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та 

передбачає кошти на виконання цих заходів, прийняття закононроекту може 

вплинути на ІюказНІІКIІ бюджетів. 

При цьому, в порушення ВІІМОГ чаСПl!іИ третьої стапі 91 Регламенту 

Верховної Ради України та чаСТИНІ! першої стапі 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНIІ до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обгрунтувшшя (включаЮЧIІ відповідні розрахунки) та ПРОПОЗIІЦій для 

досягнення збалансованості бюджетів. 

Kril\l того, термін набрання ЧlІнності законом, ВJJЗlшчеН111І у 

заК()IЮIlроекті, не відповідає частині третій cTalTi 17 Бюджетного кодексу 
України, якою передбачено, що заКО1І1І Українн або їх окремі положення, які 

/1НЛlI!JaЮТh на ПОКЗ1I11IКIІ бюджету ('\меIlШУЮТl, надходження бюджету та/або 
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збільшують ВlІтраТIІ бюл:жету) і ПРllіlмшоться JJіСJlЯ 15 ЛlIПНЯ року, 1110 IICpCJI)'E: 

rIЛRI!ОВО~IУ, IШОДЯТ6СЯ в дію не раніше IIО'ІаТКУ бюджеТIIОI'О IІсріоду, ЩО H[lCT[lf: 
за ПЛUНОВІІМ. 

Міністерство фіllаlIсів УкраїНIІ за1ІІа'lає, що у ЗВ'Я1КУ '3 віJtСУТllістю 
Вllхідних даНІІХ по-збавлене можливості Н[lл:аПI ВІІСНОВО!{ щодо вартіСIІОI"О 

ВПЛІІВУ на дохідну та/або Вl!даткову частину бюджетів. 

Прийняття законопроекту Мінфіном не підтримується. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змІН до Закону УкраїНІ! «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. N~ 2176а (доопрац.) 

від 27. І 1.20 ІЗ), поданий народним депутатом УкраїНІ! Миримським Л. 10., має 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного та 

місцевих бюджетів). 

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

раніше І січня 20 І б року (або І січня l1аступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати 

будівництва, містобудування 

Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

житлово-комунального господарства та 

регіонально'і пол ітики. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект 3акону України про 

(реєстр. N~ З580 від 07.11.20 І З), внесений народним 

ЗаJ1убінським 0.0. 

Від м іТIІЛ 11 : 

енергетичний аудит 

депутатом України 

ВідповідаЛЬНIІМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується визначити правові, еКОНО~lічні та 

організаційні засади діяльності у сфері енергетичного аУДIІТУ з метою 

запровадження СІlстеМIІ раціонального використання паливно-енергеПIЧНIIХ 

ресурсів, розвитку економічної конкуренції підвищення ефективності 

діяльності суб'єктів господарювання та СПОЖlша'rів паЛ!lвно-енергеТIІЧI!!IХ 

ресурсів, а також забезпечення реалізацїі державної політик!! у сфері 

енергоефективності та енергозбереження. 

Так, зокрема, наводяться визначення ключових теРМІНІВ, що 

застосовуються у даній сфері правового регулювання, вюначаються зміст 
енергоаудиторської ді,яльності та мета енсргеПIЧНОГО аудиту, встановлюються 

вимоги щодо енергоаудиторів, енергоаУДИТОРСЬК!lХ фірм, сертифікації 

діяльності У сфері енергетичного ауд!!ту, рівня професійної кваліфікації осіб, 

що займшоться енергоауД!IТОМ. Крім того, визначаються ПJ1ава та обов'язки 

еllеРІ'оаУДlІторів, 1агальні rюложеШIЯ порядку здіilснсння енергетичrюго ауд!!ту 

тощо. 

Слід заЗllа'lllТll, що Міністерство фінансів Україн!! lазначає IІрО ВI1Л!IВ 

даного законопроекту на пока'>ІІ!1К!! бюджету, оскільк!! сфера його дії 
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1І0ШllРЮПl,СЯ ІІа органи держанної ВIІКОШ1І3'ЮЇ влаДІ! та МІСllеlЮl1J 

самоврядування, а BiJtTaK, оплата послуг на проведення енергеТlІЧІЮГО НУДІПУ 

1\111\,111 оргшшмн lбілыIlтьb видаТКIІ ІІа Їх утримання, що ПРlІ'звеле до додаТКОВIІХ 
Ішдатків державного Tn місцеВIІХ бюджетів, 

За підрахунками Міністерства фінансів додаткове збільшення ВlІтрат 

державного і місцевого бюджетів складатиме не менше 88,04 млн І'рl! 
(враХОВУЮЧIІ те, що постановою Кабінету Міністрів України від 06,03,2013 
N~ 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертІІЗИ 1 

енергозбереження» затверджено мінімальну BnpTicTb плати за експерТlПУ з 

енергозбереження - 853,93 грн, а розмір надання аудиторських послуг не буде 
'й І!ерегшщувати), з НІІХ: 

О, \ "ІЛІ! грн - для головних розпорядників та розпорядників нижчого 

рівня (ПРІІ їх загальній кількості - 117); 
87,94 ЛІС, грн - для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів (при 'іх загальній кількості - \ 03 тисячі), 
Поряд з ЦИМ, слід 13ідміЛПIІ, що відповідно до положень статей \4 та 15 

законопроекту ВlПна'laJОТЬСЯ ПОl3llOваження нового керівного органу у сфері 

енергетичного аудиту щодо надання дозволу суб'єктам /'ОсrюдарюваllНЯ ІНІ 

заllЯПЯ енергоаудиторськоlO діяльністю, погодження програ~tll піДГОТОВЮІ 

енергоаудиторів та еllергоменеджерів, норм, нормативів та стшщартів 

енсргоауднту, КООРДlІнаl1ії діяльності І3 частині розроблення та впроваджеНIІЯ 

демонстраціііних проектів у сфері енергоресурсозбереження, ведення Реєстру 

енергоаУДllТорСЬКlIХ фірм nI енергоауднторів, які одноосібно надають 

енергоаУДlпорські ПОСЛУГИ, Реалізація зазначеного потребуваТlІме додаТКОВllХ 

коштів бюджетів, 

Аналогічне зауваження надало Міністерство фінансів України та 

:Ja'шачило, що не підтримує утворення окремого керівного оргаllУ у сфері 

снергеТИЧIlОГО аудиту, оскільки статтею 9 3аКОllУ України «[Іро 

енергозбереженню) І3IІ'!Начено, що управління І3 сфері енергозбереження 

здіі!снює Кабінет Міністрів Укра'іни та уповноважеНИIІ Президентом УкраїНІ! 

центральний ОрІ'Ю1 ВИКОllавчої влади (на сьогодні таким органом, відповідно до 

Указу ПреЗllдента України від 31,05,2011 N~ 634120] 1, є Міністерство 

еКОlIомічного РОЗВІІТКУ і торгівлі України), а відтак створення такого органу 

(відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету ІІа і!ого 

утворення, утримання апарату, в тому '1Іlслі і на регіональному рівні), ЯКllі! би 

виконував аналогічні функції, але в окремо взятій галузі, не є доцілыІмм і не 

може бут" підтримаНIIМ, Крім того, Міністерство фінансів у своєму 

еКСllертному висновку висловлює РЯД інших зауважень щодо Ilсвідповідності 

окре~IИХ положень заКОНОllроекту нормам 3акону України «Про 

еllеРГ01бережеНIІЯ», 

Поряд З цим, слід зазнаЧllТIІ, що відповідно до положень статті 9 
'заКОІІОПРОСIСТУ перед6аЧflПЬСН сТ!юреШIЯ ющліфіКflціі!IІІIХ КОМІСІІІ 

еІІргоаущпорів IІрll закладах освітн, щО ГОТУЮТЬ фахівців у l!іі1 ГШlу'зі, які 

IJIllЩВНТIІМУI ь еIlСРI'ОаУllIlТОРУ l1іЛ.l/ОвіЩ/IJ!І КВШlіфікаціііllIlіі сеРТІІфікат, із 

ЗШIУЧСIIІIЛі\1 ЛО їх СКJlалу IIpCJ\CTaIНIIIKil1 ззклалу освіт", лс всдеТl,СЯ "iДf'OHJВK<} 

фахівців, IІРСДСТШ!Il/Ікіu ЦСIП\Х1Jll,JIОГО ОРI'ШIУ 1J1!I\()Ш1IJ'IОЇ ВJI~Щll З ПIІЛllll, 
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забе'mечення ефеКТlfВIІОГО ВlI когшстш ІШІ СlIсrгеЛl'ІНIІХ ресурсів та вілповіЩllІХ 

підро'щілів регіоIlшIы�оІ'оo ріВIІЯ, що також lІотребуваТIІМС ДOJЩТКОВlfХ КОllпів 

бюджетів, 

Також, СЛІД Вlдl\llТlIТlI, ЩО відповіДIІО дО 1!О1ІОЖСНЬ статті 12 
законопроекту енергоаУДИТІІ, проведені атеСТООШlІlМl1 відповідно до 1(ЬОГО 

]аКОНОlIроекту спеціалізоваНIІМIІ організаціями (енергоаУДlІтораМIІ), є 

підставою для бюджетного фінансування біЗllес-нrоектів у сфері 

енергоресурсозбеrеження; організаЦІІ та пrооедеllНЯ держаВНIІХ тендсрів; 

встановлення пільг ЩОДО оподаткування та обкладання МlIТОМ та іншого, що 

може потрсбувати додаткових коштів бюджетів та призвеСТIІ до зме!lшення 

дохідної чаСТИНІ! державного бюджету, Водночас, положеШТЯМIІ 'Іюначсної 

статті ВlІзна'!а,ТЬСЯ, що орган!! державної владІІ та установ!! суду МОЖУТІ, 

залучати снеrгоаудиторів (eHepгoaYДllТopCЬKi фірми) для IІj1Оведення екснсрлп 

з ПИТШІЬ енерго- та ресурсозбереження 'Ш рахунок бюджеТlІlІХ коштів, що також 

може потребуваТIІ додаткових коштів У разі залучення таКllМl1 ОРПJllаМl1 

відповіДlllІХ фахівців, 

В той же час, в порушення ВИМОГ 'ШСПНІИ IІСР1ll0Ї статті 27 Бюджетного 
кодексу У країНІ! та частшш третьої статті 9\ Регламенту ВеРХОI3І10Ї l'ilДlI 

УкраїЮI до заКОllопроекту lІе IIOJlallO IlРОIЮЗIlціі1 про lMiHII до 'законодавчих 
актів УКРilї"И щодо скорочення ВlІтрат бюджету та/або джерел JЮJЩТКlН311Х 
надходжень до бюджету для досягнення ііого збалансованості, 

Також, слід зазнаЧIIТlI, що тсрміll набран!!я ЧlllIJюсті закону, 

запропонований аl3ТОРОМ законопроекту, lІе відповідає lJOложеllНЯ~1 чаСТ11І1ІІ 

третьої статті 27 ЬІОджет"ого кодексу УкраїIІI!, ЗI-іДIІО з якою заКОНIІ УкраїНІ! 
або їх окремі положення, які ВПШІВШОТЬ на ІТоказНllКlI бюджету (з~!еНIІІУЮТЬ 

надходжеllНЯ бюджету та/або збільшують внтраТIІ бюджету) і 1!j1lll1ма!Оться 

після \5 ЛllПня року, що передує плановому, вводяться в дію не раIlіше llОчатку 
бюджетного періоду, що настає за ПJlaНОВIIМ, 

Поряд З ЦИМ, Міністерство фінансів віДЗllа'lає, що норма статті 12 
заКОНОflроекту щодо можливості ВСТШIO!lлення уповноваженнмн на це ОРI-шta~111 

державної виконавчої влади пільг ЩОДО ОІІодаТКУНШІІІЯ та обкладання МІІТОМ, а 

також застосування ІНШИХ фОРМ дсржаВІЮI-О СТlIМУЛIOI!ШIІІЯ енерго- та 

ресурсозбереження на підставі еІІсргоаУДlпів, проведених aTeCTOBalllIМl1 

спеціалізованими організаціями (енергоаудитораМIІ) не УЗГОДЖУП!,С}І 11 

положеннями ПодаТКОВОІ-О кодексу України, 

Так, зокрема, зазначається, щО ПУНКТОМ 4.4, статті 4 Податкового кодексу 
Україю! встановлено, що установлення і скасування lюдатків та зборів, а також 

пільг ЇХ плаТНlІкам здіі1снюються відповідно до цього Кодексу ВеРХОВІІОЮ 

Радою УкраїНІ!, а також Верховною Радою Автономної Республік!! КРІІМ, 

сіЛЬСЬКИМIІ, сеЛIІЩНИМИ, міськими радами у межах їх повноважеllЬ, ВIIЗllа'lеllllХ 

Конституцією України та законами України, 

Водночас, ПУІІКТОМ 1,2, статті І Податкового колсrcсу УкраїІІІI ВJilІІП'IС!Ю, 

що праВllла ОIІОЛ,пткуваrшя товарів, що IІереміlllУIOТ1,СЯ 'Іере'з ~IIIТllllii КОР!lOlІ 

УкраїJlIІ, ВІПIІ[JЧ~lЮТЬСЯ За3I1і1'!СI111М КOJ\ексом, крім 11pal3l11l ОIЮ)ЩТКУВ;lIІIIЯ 

товарів MIIТOJ\I, які ВСТаІlОШllOlОТЬСЯ МI!ТtIIIМ l«l)teKCO~1 УкраїlІl1 та іllШIІ~111 

за[(Оllа~1І1 '! IІIППІІЬ ~JlП ної CllpaBII, 
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ВраХОВУЮ'l11 'JЮШl'IСIIС, !УlініСТСРl:ТlЮ фіllШIl:іll ІІРОПОІІУЄ ВІ І І<Л Ю'ІІ ІТІІ 

"У"КТ 4 СГа1ті 12 законопроекту ЩОДО ВСП1ll0ВЛСНflЯ opгalla~111 дсржnВlЮЇ 

ВІІКОІІШJ'ЮЇ ШШДlI lIiJILI' щодо ОIlOJЩТКУВШНIЯ та оБКJlадаНIІЯМ ~IIITOM, ЯК таКііі\, 
ІЦО СУllере'IІПL нормам МІІТІІОГО та Ilодаткового KoJteKl:iB Україllll. 

ВUдllочас, lJapTO звернути УВШ'У, що відповідно до статті 7 Гlодаткового 
кодексу України будь-які питання щодо оподаТКУlJання регулюються цим 

Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншим!! законаМIІ 

УкраїНІІ, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до 

цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність 'Щ 

порушення ІІОрм податкового законодавства. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управЛІННЯ A!lnpaTY Верховної Ради УкраїНІ! законопроект потребує 

ДООllрацюваНIІЯ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про енергеТИЧНIІЙ аудит (реєстр. N~ 3580 
від 07.11.2013), внесений народним депутатом України Зарубінським 0.0., має 
ВПЛНВ на показНИКИ бюджету (збільшує витрати бюджетів та може зменшуваТlI 

l!адходжеl!НЯ бюджетіlJ у разі встановлення пільг щодо оподаткування та 

обкладанням митом). 

У разі ПРИЙІІЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він !\18Є 

mюДlIТИСЯ в дію не раllіше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 20 І б року (або 1 січня наступного за ЦИМ року залежно від часу 
прийняття заКОIlУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПlІтань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.37. СЛУХАЛИ: 
Інформацію 

(реєстр. N~ 3580-1 
IlаШIІНСЬКИМ с.В. 

ВідміТIIJІІІ: 

про проект Закону України про енергетичний аудит 

від 20.11.2013), внесений народним депутатом України 

GідповідалыІІмM за супроводження законопроекту є Комітет з ПlIТШIЬ 

паЛlІвно-еllергеТИЧIlОГО комплексу, ядерної поліПIКlI та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується ВІлначити основні правові та організnціЙllі 

заСади здійснення еllергетичного аудиту та підвищити ефективність 

ВIІКОРlIстання паШllJlІо-енергетичних ресурсів, а також запроваДІІТИ ЄДІ ІІІ У 

систему енергеТИЧIІОГО аудиту в Укрnїні. 

Відповідно до положень законодавчої ініціативи під енергеТИЧНlIМ 

aYДlIТOM розуміється комплекс заходів, спрямований ІІа обстеження 

lIiдrlpIIЄMCTB, орган ізацШ, окреМIІХ виробництв щодо їх енергоефективності і 

В~IЗlшчеlllIЯ рекомендацііі щодо 1І0кращення існуючої ситуації в 'laСПlні 

ВIІКОРIІСТШНlЯ та :lбережеНIІЯ енергеТIІЧНIІХ ресурсів. 

Слід віД1\lіПIТlI, що віДllOвіДl1O до заКОIІОllроекту ВllзначеllO дві фОРМIІ 

енергеТИЧIІОГО аУДIІТУ, а са!\lе ініціаТJJВНJJЙ та обов'я·зковиЙ. Під іllіціаПlВlНШ 
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розуміється снергеТIІ'ІlІніі аУДIІТ, ЯКIІЙ IIIЮВОДIIТl,СЯ CHepH~TII'IIIII~1 nYДIIТOI)()~1 

(евеРI'оау ДlIТОРСhКОЮ КОМllанією) 1(\ рішеrrllЯ~1 суб'єкта ГОСПОДUРЮВ,НІНЯ, 

ІЗ СІЗОЮ чергу, обов'ЯЗКОlЗllfi еllергеТIІЧIІ11 і! аУЮ1Т мас прОIЗОДIПЬСЯ не 

рідше ОJllЮГО разу 113 rr'ять років у суб'єктів "РIlРОДШIХ МОIЮllOлій, суб'єктів 

господарюваllНЯ, які претендують Ііа отримаlillЯ дсржавної IlіДТРIІМКІІ, суб'єктіR 

господарювання, державна частка у статутному капіталі яких стаНОВІІТЬ біJl!,ш 
як 50 відсотків та обсяг річного споживання паЛlІвно-енергеТIІЧIlИХ ресурсів 
ЯКИМИ перевищує П'ЯТЬ тисяч тонн УМОВІІОГО палива, бюджеТНIІХ установ тошо. 

Слід зазначити, що згідно статті 18 законопроекту фінансування 

обов'язкового енергетичного аудиту може здійснюватися за рахунок коштів 

Державного бюджету України або місцевих бюджетів. 

Прll цьому, статгею 7 законопроекту ВИЗllачено, що оБОВ'Я'!КОRIІJI 

енергеТIІЧНИЙ аудит бюджетних установ проводиться на безоплатній основі 

Ilентральним органом виконавчої влаДІ!, що реалізує держаВIlУ політику у сфері 

енергозбереження. 

ОДllак, проведення центральним органом виконавчої влади, шо реалізує 

державну політику у сфері еllергозбереження, енергетичного аУДIІТУ 

бюджетних установ (за даними Міністерства фінансів ЇХ чисельність СТalIОВИТl, 

більше 1 ОО тисяч), а також надання ДОПОМОГlI суб'єктам ГОСlIодарювання 

(підприємствам, організаціям та установам) в підвищенні ефективності 

використання ними паливно-енергеПI'IШIХ ресурсів шляхом проведення 

енергетичних аудитів, оцінки потеlIціалу енеРГО'збереження та РО1роБКJI 

рекомендацій по впровадженню організаційних, правових, теХНI'llIИХ 

технологічних заходів з енергозбереження, потребуваТJll\lе додаткових 

фінансових ресурсів на утримання такого органу, зокрема, на залучення 

фахівців у сфері енергетичного аудиту, що в свою чергу, потребуватиме 

додаткових видатків державного бюджету. 

Крім того, положення законопроекту щодо підготовки та перепідготовки 

енергеТИЧНJlХ аудиторів на базі ВИЩІІХ навчалыlIхx закладІВ, за клаJliв 

післядипломної освіТІ! та інших навчальних закладів, ведення Реєстру 

енергоаудиторів, енергоаудиторських і енергосервіСШfХ КОМl1апій УкраїН11 та 

проведення Їх сертифікації на право проведення енергетичного аУДI1ТУ, 

спеціально уповноваженим центраЛhНИМ органом ВlІконавчої влади у сфері 

енергозбереження, також потребуватиме додаткових коштів держаВIIОI'О 

бюджету. 

В той же час, в порушення вимог чаСТИНІ! першої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та частини третьої етапі 91 Регламенту Верховної РаДIІ 

України до законопроекту не подано ПРОПОЗIlціil про змін!! до законодаВЧllХ 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джсрел додаТКОАllХ 

надходжень до бюджету для досягнення його збалаlJсованості. 

Також, слід зазнаЧИТІІ, що термін набрання ЧlfННОСТI закону, 

залропоноваНllіІ автором заКОllопроекту, нс відповідає ЛОJlОжеllllЯI\І чаСП11І1І 

третьої статті 27 l>юджеТIІОГО кодексу України, згіJliЮ з якою заКОIНf УкраїНIІ 
або Їх окремі положення, які ВlІЛlшаЮТh на IlОка'НlIІЮI бюджету (Зl\lеНlIIУIOТЬ 

lІадходження бюджету та/або збільшують витраТІ І бюлжету) і IIРllіj~IШl1ТЬСЯ 

6R 



Н;СJJЯ 15 JIIIГlНЯ року, що Ilередус IlлаIlОI30МУ, ВВОДЯТЬСЯ в дію НС раніше 1l0чатк)' 
БЮ)\ЖСТI!ОГО періоду, ЩО настс1С за плановнм. 

Міністерстгю фінансів Україн" у свое"'IУ екснеРТIlОГО ВІІСІІОВК)' З,ПН<lчає, 
що не підтримує дан"й законопроект в поданій редакції та ПРОПОНУЄ у аб]а!(і 

другому статті 18 законопроекту ВIIЛУ'IИТlI слова «кошти Державного бюджету 
України», а також повністю ВИЛУЧИТИ третій абзац цієї статті. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експерпюго 

управління Апарату Верховної Ради України заКОIІОllроект потребує 

доопрацювання. 

УХI3АЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНIІ I1рО еl1ергетичний аудит (реєстр. N2 3580-1 
від 20.11.2(13), внесеНІІВ народним депутатом України ПаШИНСЬКIІМ с.В., має 
вплив на покаЗНИКIІ бюджету (збільшує витрати бюджетів). 

У разі ПР"ЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛlШНЯ 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

ПРИЙІІЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.38. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону Україии про внесення змін до 

ПрикіlЩСВIІХ положень Закону України «Про внесення змін до деЯКІІХ 'зш<онів 

України щодо плаТІ! за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій» 

(реєстр. N!! 3624 від 15.11.2013), ПОДЗСIllЙ народним депутатом УкраїНll 

Яценком АЯ. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlIТШIЬ 

паЛlІвно-енергеПILIНОГО комплексу, ядерної поліТИКIІ та ядерної безпеки. 

Законом України «Про внесення змін до деЯКІІХ законів УкраїНІ! шодо 

плаТІ! 'Щ IJРllfднання до мереж суб'єктів природних монополій» (далі - 3аl<ОН) 

у 2012 році було внесено зміни до законів YKpaїНlI «Про електроенергетику» та 
«Про засаДІІ функціонування рИНКУ ПРИРОДНОГО газу», відповідно до яких, на 

законодавчому рівні врегульовані питання встановлення плати за ПРlІєднання 

до елеКТРИЧНІІХ або газових мереж. 

ІЗ ТОЙ же 'ШС, законопроектом пропонується ШЛЯХОМ внесення змін до 

Закону встаНОВIІПI, що правовіДНОСШIІІ, пов'язані з приєднанням об'єктів 

заМОВНlІків до електрнчних і газових мереж (у тому числі правовідносини, які 

виникають у зв'язку із розпорядженням такими мережами та сплатою паі10ВОЇ 

участі), регулюватимуться законодавством, яке діяло ДО набрання 'ШНlІості 

111,01"0 1аКОllУ. ЯI<ЩО технічні УМОІШ [[юдо приєднання до елеКТРНЧllllХ або ГЮОВНХ 
мереж ВllJ(аlJО заМОI3ІШI<У ЛО І сіЧІІЯ 2018 року (у ЧИННОМУ - до І сі'IІІЯ 

2013 РОКУ) і БУJ(іІШIIl1ТRО 11\I<ІIХ 06'('ктіо розпочато до І m!ПШI 2018 року 

(у '1IІІІlIОМУ -IІО І JlIІІІIІЯ 2013 року). 
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Міllістерство фіllаllсів Укра·іни у сrюсму експеРТIІОJ\IУ ВIІСIIОГ!КУ ]ЮI13'Н1С, 

ЩО У ра·зі flРllilllЯПЯ заКОllопроекту 1<1МОГ!IВIJ<I! та 11OСТ(І'IШIІ,flІІКIІ еЛСКТРОСIIСРI·їі 

і ПРИРОДНОГО газу ДО 2() 18 РОКУ Вl\ріlllуваПIМУТЬ ІІІІТШШЯ ОІIJНІТІІ ·Ш ПрllСДlІаНllЯ 
ДО елеКТрll'lІІ11Х або газових мереж, ВlIХОДЯ'1ІІ Jllllllе ·з умов ДВОСТОIЮIlIiI,ОI·О 

ДОГОВОРУ, ЩО ПОРУШІІТЬ введе"у СlІстему оплаТlI сllеціалы!ll\Іии ·JШ<ОIШМI\ ((Гlро 

електроенергеТIІКУ» та «Про ·щсаДI1 фУНlщіонування РИНКУ ПРИРОДНОГО ППУ»). 

Отже, ПрlІЙIІЯПЯ законопроекту може I1рllЗвести до бе"3системності у 

зазначеному питанні та втрат доходів енерго- та газопостачальних ОРПlllі·Jанііі, 

збільшення перехресного субсидування між галузями та зростання РlІ"!lІків 

несплати за енергоносії іншими їі СlІожива'I8J\Ш, а також може ЗУМОВИТИ 

підвищеНIІЯ тарифів ІІа енергоносїі для lІідприємств іllШIІХ галузеі1 економіКIІ, 

бюджетних установ. В свою чергу, зазllaчене СlІрll'IІІI1НТЬ IIСППllвні явища у 

роботі піДПРIІЄМСТВ, а саме: збільшеllНЯ собівартості IІродукції (ПОСJlУГ), 

зменшення IlРllбутку тощо і, як наслідок, зменшення надходження податків та 

зборі в до бюджетів. Крім того, підвищення тарифі в на енергоносії для 

бюджетних установ "РlІЗведе до необхідності вишукування додаТКОВIІХ коштів 
з державного та місцевих бюджетів. 

В той же час, в порушення ІШМОГ частини першої статті 27 БюджеТIІОГО 
кодексу У країни та чаСТи/ІІІ третьо·і статті 91 Регламенту Верховної PaДlI 

УкраїНІ! до заКОНОllроекту не подано ПРОПОЗllціil про зміНIІ до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел ДО/ЩТКОRІ!Х 

надходжень до бюджету ДЛЯ досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання ЧИllllOсті ·!(ІКОНУ, 

запропонований автором законопроскту, Ilе віДlювідає IЮJlожеllllЯМ 'ШСТlНIIІ 

третьої стапі 27 Бюджетного кодексу Укра"lни, згіДIІО з якою заКОНІ! УкраїIfИ 
або ЇХ окремі положення, які ВПЛllваЮТh ІІа показники бюджету (зменшуюТІ, 

надходження бюджету та/або збільшують внтрати бюджету) і IIРllіімаються 

після 15 JIlfПНЯ року, що передує плановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію lІе раніше lІочатку 
бюджетного періоду, що настає за ПЛШЮІШМ. 

Міністерством фінансів даНIfЙ законопроект не підтримується. 

На момент розгляду законопроекту висновки ГОЛОВІЮГ0 науково

експертного управління Апарату Верховної РаДІ! УкраїНІ! не lІадіilШЛlI. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до ПрикінцеВIІХ ПОJJОЖСНІ, 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів УкраїНIІ щодо IшаТI! 1а 

приєднання до мереж суб'єктів ПРИРОДНИХ МОІЮІЮЛlIІ» (реєстр. N~ 3624 
від 15.11.20] 3), поданий народним депутатом Укра"lШІ Яценком А.В., має ВНЛНВ 
на показники бюджету (збільшує ВlІтраТIІ бюджетів та зменшує надходження 

бюджетів). 
У разі прийняпя відповідного закону до ] 5 ЛІІПНЯ 2014 року він має 

ВВОДНПІСЯ в дію не раllіше 1 січня 2015 року, а після 15 JllIІI/ІЯ 2() 14 року - не 

Рf1ніше І сіЧІІЯ 2() 16 РОКУ (або І січня IШСТУIІ\lОГО зп ЦIІJ\f РОКУ залежно від 'ШСУ 
ПРИЙІІЯТТЯ зш«шу). 

2. Це рішення lІf1діслатн KO~liTCTY ВеРХОВIІОЇ Р"Д!І УкраїНІ І .! 11 IlТаІ 11, 
ПaJIТІВІIО-СIJСРГСТII'1ІІ0ГО КОJ\lПлексу, ядеРllо·і IlОліТIІКIІ та ЯJ\Сj1110Ї 6С·3ІІ('1\11. 
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1.2.39. СЛУХАЛІІ: 
ІшlЮРЩlllію !ІрО проект ЗаКОIlУ УкраїJlI! про внесення зміll і\() Закону 

УкrаїIІІІ «Гlpo зuбе'mечеНIІЯ реалізації ЖІІТЛОВІІХ ІІрав ~lelllKaHuiB ГУГJТОЖІlТкіl!» 

(ЩОДО забсзпсче1JШІ ЖІІТJJООИХ Ilra!:J деЯКІІХ китегоріП ГРО~ШдЯН) (реєстр. N~ 3719 
від 02.12.20 13), поданий наРОДІІИМ депутатом УкраїНІ! КатеРl!IІЧУКОМ М.д. 

ВідміТІІЛІІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з ІІІПШІЬ будівництва, містобудування житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроектом ПРОПОIlУЄТЬСЯ дозволити громадянам, які проживають у 

ГУРТОЖІІтках, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному 

управлінні віі!СЬКОВI\Х частин, закладів, установ та організацій Збройних Снл 

УкраїНІI, інших оіііськових формувань, утворених відповідно до закону, 

Міністерства внутрішніх справ України та державних навчальних закладів, 

приватизуваш житлові приміщення у гуртожитках державної форJl.Ш власності, 

без передачі цих гуртожитків у власність відповідної теРIlторіальної громада. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положеllЬ не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. 

Міністерство фіllансів України законопроект не підтримує, і зазначає, що 

реалізація положень законопроекту створить нерівні умови порівняно з іншими 

категоріями громадян, які проживають у вказаних гуртожитках, а також може 

прmвеСТIІ до втрати значної частки житлових приміщень та потреби у 

додаткових коштах з державного бюджету для будіВНlІцтва (придбання) нових 

гуртожитків, службового житла на заміну приватизованому. 

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

надано належне фінансово-еКОilомічне обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції ДЛЯ досягнення збалансованості державного 

бюджету, 

Водночас, термін набрання ЧИНlІості, визначений у законопроекті, не 

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

(зменшують наДХОJ(ження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

Крім того, запрононовані законопроектом зміни не узгоджуються із 

чаСТIІНОЮ п'ятою статті 63 Закону України «Про освіту», якою встановлено, що 
об'ЄКТII освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також підроздіЛІІ, 

технологічно пов'язані з навчалыІмM та науковим процесом, не підлягають 

IlриваТllзації, нерепрофіЛlOванню або використанню не за призначенням. 

УХI3АЛПЛИ: 

І. Проект Закону УкраїlІ1! !ІрО внесення ЗМІН до Закону Україн!! «Про 

забеЗllечсння реалізації ЖИТЛОВIlХ прав мешкаllці fI ГУРТОЖlІткі в» (щодо 

1аБС'ЗПС'lеНIIЯ ЖІІТЛОВJІХ прав деЯКІІХ категорій громадян) (реєстр. N~ ЛІ9 
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від ()2. 1 2.20 іЗ), flOJIaНllfl нарОДІІІІМ ЛСllутатом УкраїlІ1! КаТСРllІlЧУКОМ і\>'1.)(., 1\1(1(" 
НПЛlIВ на ПОКа3IIl1КIІ бюджету (може ПРН1fJеСПІ до збільшення fJIІд::пкіl! 

державного бюджету). 

У разі Ilрllі1няпя відповіДІІОГО 1аКОllУ до і5 ЛІ 11 ІНЯ 2() і4 року він ~I3C 

l!ВОДИТIIСЯ в дію не раніше і січня 20 і5 РОКУ, а після і5 липня 2014 року - вс 

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

2. Це рішення надіслати 

будівництва, містобудування 

регіональної політики. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 

Комітету Верховної Рад!! України з шпань 

житлово-комунального господарства та 

Інформацію про проект Закону України про комерційний облік теплової 

енсргії, ВОДІ! та водовідведення у сфері комунальн!!х послуг (реєстр. N~ З670 

від 21.11.2013), внесений народними депутатами України Сальдо В.В., 

Вечерком В.М. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього РОЗІ·ЛЯДУ законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроектом пропонується: 

- запровадження обов'язкового комерційного обліку: теплової енергії (для 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що ЗДlИснюють управління 

багатоквартирним будинком - з 1 січня 2018 р.; для інших СПОЖlІвачів -
з І січня 2017 р.); обліку води, гарячої води (для ЮРИДИЧНІІХ осіб, фізичних 

осіб-підприємців, ЩО здійснюю:ГІ, управління багатоквартирним БУДI1НКО~1 -
з 1 січня 2017 р.; для інших споживачів - з 1 січня 2016 р.); обліку об'єму 

стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення 

ЮРИДИЧНИМИ особами, фізичними особами-підприємцями (крім ТJlХ, що 

виконують функції з управління багатокваРТИРНJlМИ будинками) - з 1 січня 
2018 р. та розроблення методики щодо здійснення ВllщевказаflОГО обліку; 

- встановлення відповідальності за порушення законодавства щодо 

комерційного обліку та запровадження держаВІІОГО нагляду (контролю) 

комерційного обліку теплової енергії та води. 

Поряд з ним, пропонується внести зміни до таких Законів України: «Про 

ПІІТНУ ВОДУ та IJIпне водопостачання», «Про житлово-комунальні 110СЛУП1», 

«Про теплопостачання». 

Статгею 4 законопроекту передбачено, що фінансування робіт із 

встановлеНIІЯ вузлів комерційного обліку у багатокваРТI1РН1fХ БУДІІнках, їх 

техНІЧНОГО обслуговування, періодичної повірки та ремонту засобів 

ВlІмірювалr,ної техніки здійснюється за рахунок: КОШТІВ суб'єктів 

господарювання, ЯКІІМ належап, на ІІідставі права власності або іншого 

реЧОIJОГО Ilрана систем!! централі,ованого теПЛОЕюстачання, централї·ншаllОГО 

водопостачання, централізованого водовідведення; ІІІШНХ джерел, не 

·заБОРОНСIІНХ ЗНКОlІ(щавспJOМ. 
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Ві){l](шіДIІО )\0 статті 7 заКОIІОllроекту, серед іНШОl'О, пеР~Jlба'Іа('Il,СЯ 

10601-3' jlзаЛI: 

Кабінет MiIliCTpiB УкраїIІИ у шестиміСЯ'lIШП строк '!абе'!lІС'ІІIТІІ 

I3СТalЮl3леllllЯ 13узлів комерціПІІОГО обпік)' IIU об'єктах нерухомого маilна, що 

перебувають у державніil влаСІJOсті; 

Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та 

Севастопольську міські державні аДМ1НІстраЦIJ, органи МІсцевого 

самоврядування розробllТИ і затвеРДІПIІ регіональні та місцеві програМIІ 

(заходи) встановлення вузлів КОl\lерційного обліку на об'єктах нерухомого 

І\шйна, що lІеребувають у комунальній власності та передбачати необхідні 

КОШТlI для забезпечеllIlЯ їх ВlІконаНІІЯ під час розроблення та затвердження 

IІроектів місцевих бюджетів. 

Відтак, реалізація положень '!аКОlюпроекту потребуватиме додаткових 

коштів '3 державного та міСllевих бюджетів. 
Поряд з тим, законопроектом встановлюються штрафні санкції, які 

застосовуються уповноважеНIІМИ органами до суб'єктів господарювання зп 

порушення заКОllодавства щодо обов'язкового комерційного обліку теплової 

енергії, що виробляється, транспортується ЧИ постачається - у розмірі від 

шістдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зміllИ 

до Закону УкраїНІ! «Про теплопостачання»). 

Згідно з фінансово-економічним обrрунтуванням у пояснювальній 

записці до законопроекту '3агалы�llil обсяг коштів для lзпроваджеНI!Я 

комерційного обліку ВИ1начено у обсязі ПРl!БЛІІЗНО 3,8 млрд грн (ЩІХОДЯ'!Il З 

середньої розрахункової вартості встановлення: лічІIJlыllкаa холодної ВОДI1 -

3,5 тис. грн; гарячої води - 12 тнс. грн; теплової енергії тз регулятора 

температури - 40,0 тис. гривень). 
ОДІІ<:ІК, в порушення ВІ!МОГ частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

Україн!! та чаСТИНІ! третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! до 

законопроекту не надано IlРОПОЗllllій для досягнення збалансованості бюджетів. 

При цьому, Tepl\liH набрання чинності законом, В1!3начеНllіІ у 

законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України, якою передбачено, що '3акони України або їх окремі положення, які 

ВПJll!вають на ПОКЮllllКlI бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують ВІІтраТIІ бюджету) і пр"ймаються після 15 ЛІIIlНЯ року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніще початку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. 

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація законопроекту 

може I\laTI-1 вплив на показники державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про комерційний облік теплової енергії, води та 

воловідведепня у сфері КОМУlІаЛЬНIІХ послуг (реєстр. NQ 3670 від 21.11.2013), 
!ЮДUНllі! ННРОД!!ІІМIl )lCІJУПlТа~ІIl У країI!І! Спльдо В.В., 8ечерком 8.1\,1), та 

iHlIlI!l\III, 1\1[1(' ВIlЛllfJ на ІюкаЗНІIКlI бюджетів ("РlІЗвеj(С до lбіJlыllJІIІяя Вl1дuткіІI 

деРЖШ!llOl't) і місцеПIІХ бюджетів). 
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У ра1і IlрllnШIТТЯ відповіJ[НОГО '!Пкону ЛО 15 J\If1IНЯ 2()14 року IJill 'Іас 

ВІЮЛІІТІІСЯ IJ дію не раніше І сі'!ІІЯ 2() 15 гюку, а Ilісля 15 JІІІІІНЯ 2014 РОКУ _. ІІС 

раніше І січня 2() 16 року (або І сіЧІІЯ наступного 1а І(\!М року 'JaЛСЖІЮ від часу 

ПРИІІНЯТГЯ -закону), 

2. Це рішення надіслати Комітету Верхо!3lЮЇ РаДІ! УкраїIIlІ 1 IНП<lIIЬ 

будіВНИllтва, містобудування житлово-комунального I'ОСПОд<lрства та 

регіональної політик!!, 

].2.4]. СЛУХАЛI'I: 
Інформацію про проект Закону Україн!! про Вllесення змін до сптті 5 

Закону УкраїНІ! «Гlро СУДОВИЙ збір» щодо забе'ше'lення справедливості !Ірll 

зверненні працівників дО СУДУ у справах, що В!!ПЛ\lВaJОТЬ із ТРУДОВИХ віЛНОСШІ 

(реєстр. NQ З 724 від 04.12.20 ІЗ), ПОДaJНІЙ наРОДНIІМ депутатом У країІІІ! 

Міщенком с.г. 

ВідміТИЛІІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з пнтаllЬ lюдаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звіЛЬНl!Т1І від сплати судового 'збору 

позивачів за подання позовів про стягнення заробітної Іlлати, 1!Оновлення на 

роботі та за іНШI!МИ Вl!могами, що ВllПJlltAШОТЬ і1 трудових правовіДlЮСIIII, у 1'.'1. 

за подання заяв до боржника після lІорушеНIІЯ справи про банкрутство, а також 

після повідомлення про ВИЗllання боржника банкрутом про неВIIIIЛ<l'lену 

заробітну плату. 

Слід З31начити, що згідно '3 пунктом 5 '1аСТIІНІ! третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України СУДОВИЙ збір зараховується до спеціального 

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 чаСТИНІ! третьої статті зо 
цього Кодексу спрямовується на забезпечеllНЯ здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної бази судів, ВКЛlOчаЮ'!І1 створення та 

забезпечення функціонування ЄДИНОЇ судової іllформаціnної систем\!, веб

порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучаСlІlІХ с\!стем 

фіксування судового процесу, придбання та оБСJJУГОlJування комп'ютеРIІОЇ і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження елеКТРОI!ІЮГО LllІфрового 

піДПJlСУ. 

IlезважаЮ'l1! на те, що законопроект матиме негаПlВlШЙ ВІШІІR на 

показНIІКИ доходів бюджету, його автором не надано фінаНСОВО-СКОllOмічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення ВlІтрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для ДОСЯПІСІІНЯ 

1балансованості бюджету. Це не відповідає ВlІмогам частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 РеГJlаменту 

Верховної Ради України. Крім того, передбачена заКОIЮllроектом дата набрання 

чинності віДПОІ3ідного закону (з дпя, настуПlIOГО за днем nого опублікування) Ilе 

відповідає RІІ1\10П11\1 '1<ICТJIHII третьої стапі 27 J)ююксТlЮГО КОJ!ексу УкраїНІ!. ІІа 
'шша'lеllе також 1I1CPTRE' УВШ'У У своєму ВlIСI\ОВКУ МіllістС'рств() фіll<lllсіl1 

УкраїIІІІ, а також підмічас, що ШlртіСllа RСJIII'Нlllа ШIJ!ІIIJУ ІІа бююкст "3ШlсжаТlШС 

!Jіл кількості lIШОIJів дО 60РЖII\!ЮI ІІІ)() IlеВIІll.ІІПЧСllУ '3а]106іIIIУ ІІЛНІ)' ІІіеля 
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порушеllllЯ сrrР,Шll ІІРО банкрутство, а також lIісля l1013IДОlШIСlllfJl про 131I1ІІа!l!IЯ 

БОРіКІІІІЮІ баllКjlУТ<Щ. 

Міllістерство фіl/аllсів УкраїНIІ вважає, що ПРl1П[!ЯТТЯ 1<lКОІЮПРОСКТУ 

ДО'ШОЛІІТЬ заб~ЗlIе"lIТІІ КОІІСТІІтуції1ні права громадян ІІа :заробітну плату та ІІа 

СУДОВІІіі '3аXlІСТ У разі порушення цих прав, закріплені статтям 11 43 та 55 
КОlІституції УкраїIІИ, та пілтримує законопроект за умови врахуваНllЯ 

зауважеllЬ щодо відповідності вимогам бюджетного законодавства. 

УХВАЛ ИЛ И: 

І. І Іроект Закону УкраїllИ про внесення змін до статті 5 Закону УкраїНlI 
«Про судовий збір» щодо забезпечення справедливості пр!! зверненні 

працівників до суду у Cl1paBax, що випливають із трудових віДНОСШI 

(реєстр. N~ 3724 від 04.12.2013), поданий lІаРОДlllІМ депутатом Україl11! 

Міщенком с.г" матиме вплив ІІа показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів спеціальноl"O фонду державного бюджету від судового збору, а відтак 

потребуватиме додаткових видатків запUJЬНОГО фонду державного бюджету на 

фувкціонувшІНЯ органів судової влади). 

У рюі прийняття відповідного закону до 15 липня '20] 4 року він має 
ВВОДІІТИСЯ 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 'ІаСУ 

прийняття закону), 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

податкової та МИТНОЇ політики. 

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

Податкового кодексу України, щодо земельних ділянок, які не підлягають 

оподаткуваllllЮ (реєстр, N~ 3735 від 05.12.2013), поданий народним депутатом 
України Тимошенком В.А. 

ВідміТIIJIІІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та ~IНTHOЇ ПОЛ іТИКlI. 

3аКОІ ІОl1роектом 

Податкового кодексу 

НРОПОНУЄТЬСЯ доповНlПИ пункт 283.1 статті '283 
України положенням щодо ВКЛЮ'lення до переліку 

земельНІ ІХ ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельні діЛЯНКIІ для 

будівшщтва об'єктів ФіЗКУЛЬТУРIЮ-СПОРТИВНОЇ спрямованості, у тому Чllслі 

аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариств сприяння обороні 

України; СПОрПІВНlIХ споруд, що мають ВlІкористовуваТIІСI, для проведення 

всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу 

збірних команд України з видів СІЮРТУ та піДГОТОВКIІ спортивного резер13У, бю 

ОJiі~1Ліііської та параоліМl1ійської підготовки, перелік яких затвсрджується 

Кабінетом Міністрів України. Причому передбачається, що у рюі 1міllll 

IlрофілlO ВИКОРlІстання об'скту фі'J!<УЛЬТУРНО-СПОРПІВНОЇ СПРЯ~ІОваllості, 
1смелыJііi 1І0даток сплачусТl,СЯ в повному обсязі '3 нарахуванням Ilelli 
BiJtIIOBiJIIIO дО ІІІIМОГ Податкового кодексу УкраїНlI, "3 MOMellTY віДВСДСIJ1lЯ такої 
'земельної ділянки. 
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Проектом закону також пропоrrуєтr,ся УТО'IІI!1Т11 JlОРЯJlОК ШlраХУВ<lIlIlЯ пеllі 

у Іхні IlОрушеНJlЯ умов, за ЯКlI~lІl ШЩ<l11O lІіЛЬПІ (у ТО1\IУ чнслі У j1юі зміl1lf 

профілю I3ІIКОРllстаНIІЯ об'єктів, [10 ЯКІІХ ЮЩШІО зuіЛІ,НСНIІЯ від оподаткуваНJlЯ). 
ІІалеЖllТЬ заУВЮКlfТll, що відповідно до 'JaСПIІIН першо'j статті 69 

Бюджетного кодексу УкраїIІИ IIJШта за землю належить до доходіи загального 

фонду місцев!!х бюджетів, що не враховуються пр!! ВlІЗначенні міжбюджеТНІІХ 

трансфертів. Отже, розширення кола застосуваllНЯ пільгового оподаткування з 

'й сплат!! призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів. Крім ТОГО, 

відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України надання державою 

подаТКОВIІХ пільг, ЯКІ зменшують доходи місцеВIІХ бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджеТНIІХ трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додатково'і дотацїі з державного бюджету 

місцевим бюджетам ІІа компеllсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту ДокумеНТIІ не містять ПРОП03Іщіі1 щодо 

компенсації таких втрат доходів місцеВIІХ бюджетів. 

Разом з тим, відповіДIІО до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 
Укра'іни Верховна Рада АВТОНОМllо'і РеспубліКIІ Крим, обласні, міські, сеЛlІщні 

та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного [юдатку, що 

спла'IУЄТЬСЯ ІІа відповідній тернторії: часткове звільнення на певниіі строк, 

зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що 

зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. 

Законопроект матиме негативний вплив на показники доходів місиеВIІХ 

бюджетів. Однак, автором законопроекту не надано фінансово-економічного 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам чаСПIНl[ першо'і статті 27 
Бюджетного кодексу України та чаСТIІНИ третьо'і статті 91 Регламенту 

Верховно'і Ради України. 

Ilоложення законопроекту щодо звільнення від оподаткування окремих 

суб'єктів господарювання суперечить ПрШI!ІНПУ поБУДОUJl Сl!сте1\fll 

оподаткування, визначеному підпунктом 4. І.2 пу"кту 4.1 статті 4 Податкового 
кодексу У країни, згідно з яким усім плаТНl!кам податків забезпечується ріВl!ість 

перед '3aKOIIOM. 
Слід відмітити, що діЮ'ІИМIІ нормами Податкового кодексу УкраїНІ І 

(зокрема, підпунктом 282.1.9 пункту 282.1 стапі 282) передбачено, що від 

сплати податку звільняються піДПРJlємства, устаНОВІ!, організацїі, ГРО1\ШДСI,кі 

оргавізаllїі фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та 
авіаціЙIІО-СПОРТJIвні КЛуби Товариства СПРІІЯННЯ обороні Укра'інн, - за земельні 

діЛЯНКIІ, на ЯКИХ розмішені СПОРТlІвні СПОРУДІІ, щО ВlJКОРНСТОВУIOТЬСЯ для 

проведення всеукра'інсы<Іх,, міжнаРОДНIІХ '!магань та lІавчаЛІ,lІо-трснуваЛl,1І0ГО 

процесу збірних команд Укра'іни з видів спорту та піДГОТОВКIІ СНОРПІВІІОІ'О 

резерву, бази оліМПIІІСЬКОЇ та парапі~1П1Исько'l підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів УкраїIJИ. РаlЩI з ТІШ, вілповідно до 

діЮЧI!Х нормаПlВно-праВОВJIХ актів коефіцієнт, ЯlCllії прахопує фуIJкціош1JlыJc 

використання земелыlїї діЛЯНКIf (склад УІ'ідь lе~lеЛl,но'I' діЛЯНКIІ) Jlля зе~lеJJЬ, 

заllНЯТИХ ПОТО'lІІІШ та відведеlfИХ від 1\1аііБУТНf" будіВlІlJIlТl3() (будіВIIІЩПЮ на 
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ЯКІІХ не ]1(НflО'IaТО), ВСПІІІОШIСIIO ІІа рі Вllі 0,5, тобто flеРСJ\6а'І<IП [,ся 

ПОIIIIЖУЮ'lIlЙ коефіціпlТ, Прl! застосуваНJlі якого 1МСIІШУСП,СЯ сума ПОJЩТКОВІІХ 

"юБОIJ'Я"Нlh пр\! 06'ІІІСllСlші ро"зміру IIJlаТIІ 'за "землю. II~I зазначеllе також звертас 

увагу у CBOЄ~IY еКСllерпlOМУ BHCllOBKY до "законопроскту МіністерсТІЮ фінансів 
У кра"іll11. 

Міністерство фінансів УКР~ЙІІІІ не підтримує заКОllопроект та зnзна'lає, що 

обсяг втрат доходів місцеВIІХ бюджетів внаслідок ПРНЙНЯТТЯ відповідннх змін 

буде залежати від площ земеЛЬНIІХ ділянок, наданих під будіВНIІЦТВО ТПКlIХ 

об'єктів. 

УХВАЛ ИЛ И: 

1. Проект Закону УкраїIШ про внесення ЗМІН до Податкового кодексу 
України, щодо земельних ділянок, ЯКІ lІе ПІДлягають оподаткуванню 

(реєстр. N~ 3735 від 05.12.2013), подаНJlЙ народним депутатом У країlІІ1 

ТимошеllКОМ В.А", матиме BllJll!B ІІа показникн бюджету (IІРlІзведе до 

зменшення доходів місцевих бюджстів від плати за землю та потребуватнме 

додаТКОВIІХ видатків держаВІІОГО бюджету для компенсаці"і втрат доходів 

місцевих бюджетів). 

У разі ПРJlЙНЯТТЯ відповіщlOГО закону до 15 ЛllПня 2014 року він має 

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

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

приііняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховно'ї Ради YKpaїНlI з 11!ІтаllЬ 

податково"і та митно'І політики" 

1.2.43. СЛУХАЛИ: 
ІІІформацію про проект Закону Укра"іни про внесення змін до чаСТllШI 

першо'І статті 208 Земельного кодексу України (щодо уточнення переліку 

об'єктів, у рюі використання земельних ділянок на громадські потреби, КОЛlI не 

відшкодовуються втрати сільськогосподарського та ліСОГОСIlодарського 

Вllробництва) (реєстр. N~ 3687 від 22.11.2013), поданий наРОДНИМIІ депутатами 
Укра'ІНИ DлаГОДIlРОМ 10.А., ЛИТВИНОМ В.М. 

ВідміТІІЛИ: 

Головним з піДП)ТОВКlI та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроект передбачає звільнення громадян та ЮРИДИЧНИХ осіб від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського вироБНlІцтва 

у разі ВlIкористаllНЯ земельних ділянок для будівництва місць чи об'єктів 

Вllдалення відходів. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його реаліЗа!\ія 

не потребує додаткових ВlІтрат із державного бюджету і водночас спрямована 

1ІП З~IСlІl!lеIlНЯ видатків міСl\еlJllХ бюджетів, які ІІалежало перелбаЧIПl1 ІІа 

віДШКОДУВа!IІІЯ втрат сіJl[,СI,ког()сподарського і ліСОГОСІЮДЩ1СI,КОГО IJIljJобllIlllтва 

у р;ні бу.ніВIІIІIlТRа ОРГШШМІІ ~liCЦCBOГO самоврядування ~liCЦI, 'ІІІ об'п:тів 

І3IIЩ1ЛСIІIІЯ відходів" 
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0)01(11\, СЛІД 'щуваЖllТН, '{J'іJLIЮ '{ "Y"I\TO~l 4 'lаСТІІ1І11 другої СТ<lтгі ()<) 

l;lOДЖСТlIОГО кодексу У країНІ! КОШТlI віл в іДlll ко)(уmlll 11 я 1ПІХ1Т 

сіЛЬСЬКОГОСllOJЩРС1,КОl'O і ліСОІЩ;І10даРС1,КОГО ВllроБІllщпза РO'JІ10діЛ)ll()11,СЯ ~lii\( 

ВІІЩШІІ MiC1ICВllX бюджетів та зараховуlOЛ,СЯ у TaKllX РOlмірах: І ОО відсотків -
до бюджетів міст Києва та СеваСТОIlОЛЯ, ~5 відсотків - до бюджету АВТОllOІ'.IIЮЇ 

Республік!! КРИf\l та облаСllllХ бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та облаСIlОГО 'ЗШ1чення, 

15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст 

районного значення, селищ і сіл. 

Зважаючи на такі ВИМОГІІ, прийнятгя ЗШ(Оlюпроекту можс ЩJII1ВССПI ДО 

зменшення доходів інших місцеВІІХ бюджетів, на що також ,всртає увш'У 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної РаДIІ УкраїНІ!. 

ПРІІ цьому, до заКОНОllрОСКТУ Ilе надано BiJll10BiJIHi розраХУНКlI та 

пропозиuії для досягнення збалансовшюсті бюджетів, як ВI1ЗlшчеllО у 'ШСТllllі 

третіІІ статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНlI та чаСТІІні першіі\ стапі n 
Бюджетного кодексу України, 

Крім того, термін набраJlНЯ чинності законом, ВІп!шчеllllЙ у 

заКОllопроекті, не відповідає чаСТlІні третій статті ~7 БюджеТIІОІ'О кодексу 

УкраїIl1J, якою передбачено, що закон!! УкраїНIl або Їх окремі lюложення, які 

впливають на показники бюджету (змеllШУЮТЬ llадходжеllНЯ бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛШІНЯ року, що версдує 
плановому, вводяться в дію не раніше !!О'!3тку бюджетного періоду, що настає 

за ПJl31lOВI1М, 

Міністерство фінансів вважас що законопроект може БУТІ! РО'!ГЛЯНУТlIЙ 

Верховною Радою України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до чаСТllІlll першої статті ~08 
Земельного кодексу України (шодо уточнеНlIЯ Ilе[1еліку об'єктів, у рюі 

використання земельних ділянок на громадські потребll, KOJIII не 

відшкодовуються втрати сільськогосподарського та ліСОГОСПОІ\арського 

ВИ[10бниuтва) (реєстр. K~ 3687 від 22.] ] .2(13), поданий lІаРОД1ІІІМll денутатаМl1 
України Благод!!ром Ю.А., Литвином В.М., має вплив на I1Ока11111КІ1 бюджету 

(може ПР"1вест!! до зменшення доходів або видатків місцевих бюджетів), 

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

вводитися в дію не раніше ] сі'ІНЯ 2015 року, а після 15 ЛlIІI!lЯ 2014 року - не 

раніше 1 січня 20] 6 року (або 1 січня наступного за ЦИМ року залежно від часу 
ПРllЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з Пllтань 

аграрної поліТlIК!! та земельних відносин. 

1.2.44. СЛУХАЛИ: 
ІJlформацію I!рО проект Закону України про загаЛЬІІі збор" (КОllфСРСllllїі) 

'lJIClliB теРllторіальної rpOMaJll! за місцсм І 1]1ОіК" ІШІІІІЯ (реестр. K~ 3747 
від 11.12.2(13), I1l1ссеНllЙ наРОДl1l1МIІ депутаТПl'.lІl Україl!1l [)ОI1JLЩ)СIlI<О~l ВЛ., 
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! rОIlШ\О~1 ! І.В., МіРОlllllllчеНКОl\1 ЮУ., ФабрикаllТ С.с., ЛеОIlОIJlШ Е.В., 

!\1СДУІІНЦСlO О.В., ЧУ~Iі.lКОМ 13.13., Шевчен](ом А.В., ('ІІРОТІО](ОМ О.М. 

ВідміТIІЛIІ : 
ГОJIОІ3ІIlIМ З піДГОТОВКlI та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з шпань держаВІІОГО будівшщтва та місцевого самоврядування. 

За ВlІЗначеllllЯМ авторів законопроекту, метою його прийняття є суттєве 

покращення ситуації у сфері регламентації форм локальної демократії і 

створення умов для безпосередньої участі членів теРlІторіальних громад у 

внрішенні питань місцевого значсння. 

У ПОЯСlIlОвальнііі ЗUПllсці до законопроекту зазначено, ЩО Ного реалізація 

не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету. 

Водночас, РЯД статей законопроекту містять положення, реал ізація ЯКІІХ у 

разі прийняття заКОIlУ, призведе до збільшення Вllдатків місцеВIІХ бюджетів. До 

таКІІХ, зокрема, належать положення: 

- чаСТIШl1 десятої статті І І, частини п'ятої статті І 5 та чаСТIІНИ п'ятої 
статті І 6, згідно з ЯКНМІІ доведення інформації про скликання загальних зборів, 
ОIlРlІлюднення результатів загаЛЬНIІХ зборів та інформації про ВI!КОllання 

рішень загаЛЬНIlХ '!борів забезпсчуЕ'ТЬСЯ на офіційному веб-саііті в мережі 

Інтернет, а також у засобах масової інформації, засновником яких є 

сільська, сеЛlluща,міська, районна в місті рада. ПР~І цьому слід зауваЖ!!ТII, 

що кількість органів місцевого самоврядування, що мають офіційні веб-сайти, 

lІе'ша'lllа, оскільки їх створення та підтримка потребує як фінансових, так і 

організаціrіних ресурсів, на що також звертає увагу Міністерство фінансів 

України; 

- частшш одинадцятої статті І І, яка передбачає здійснення організаціііно

технічного забезпечення підготовки та проведення загальних зборів, у TOI\IY 
числі забезпечення приміщенням та необхідними технічними засобами. 

Водночас, всупереч вимогам частини третьої статті 9 І Регламенту 

Верхоl3lЮЇ Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України до '!аконопроекту не надано належного фінансово-економі<1ІІ0ГО 

.обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій для 

ДОСЯПJеНІІЯ збалансованості бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом, ВlІзначеНllіі у 

законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІ!, 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, шо персдує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за ГlЛШЮВ]j~I. 

Про таке зауважує і Міністерство фінансів України, зазначаючи, прн 

цьому, що нозбавлене можливості спрогнозувати вартісну величину впливу на 

ПОКЮІНІЮІ бюджетів місневого самоврядування у зв'язку з відсутністю 

IIОКЮlНlків для обрахунку відповіДllІІХ положснь законопроекту. 
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ПОРЯJ( з 1'111\1, Мінфіl'l звертає УI3Ш'У ІІа необхіднісТІ, прннслеflШI окремих 

положеllЬ ЗПКОlJопроекту у відІювіднісТl> до ЗПКОIІОJЩВСТI3П, яке регулює ПІІТПJIIІЯ 

функціонування міспевого самоврядування в Україні, зокремu: 

ПУНКТ г) частини першої ста'пі 9 тп чаСТІШIІ П'ЯТОЇ статті І І 

заКОIІОllроекту, які Вl!ЗначаlOТЬ IIОВНОI3ЮКСIІНЯ загалы�хx зборів (КОllференції) 

членів територіальної громади за місцем проживаllНЯ у сфері забезпечення 

створення, діяльності та ліквідації органів самооргпнізаuії населення, а також 

порядок скликання зборів органів самоорганізації населення, віДIІОСЯТЬСЯ до 

предмету регулювання Закону України «Про органи самоорганізації населення». 

Тому, зюначені положення доцільно викласти у вигляді змін до Закону 

України «Про оргаШI самоорганізації населення», включивши ці зміни в 

Прикінцеві положення вказаного законопроекту. 

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про загальні збори (конференції) членів 

територіальної громаДІІ за місцем проживання (реєстр. N~ 3747 від 11.12.2013), 
поданий народними депутатаМIІ України Бондаренком В.Д., Новпком Н.В., 

Мірошниченком 10.Р., Фабрикант ее, Леоновим Е.В., МеДУНlщею О.В., 

Чумаком В.В., Ulевченком ЛЛ., Сиротюком О.М., має вплив ІІа показники 

бюджету (1lРlІЗведе до збільшення видатків місцевих бюджетів). 

У рюі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 Лlшня 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 РаДІ! України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.45. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїIІИ про внесення змін до Земельного 

кодексу України (щодо звіЛhнення Від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського Вllробlllщтва ПрlІ будіВНlІцтві 

поліГОllів твердих побутових відходів (сміттЄ'шалшц) та об'єктів поводження з 

відходами) (реєстр. N~ 3888 від 15.01.2014), поданий народними депутата~НI 
України Гайдошем І.Ф., ЛунчеllКОМ ВЛ. 

ВідміТIІЛН: 

Головним З підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з Пlпань аграрної поліПIКl! та земеЛЬНIІХ віДНОСИI!. 

Законопроектом пропонуються зміНIІ до статті 208 Земельного кодексу 
України згідно з ЯКИМІ! громадяни та юридичні особи у Вllпадку будіВНlILпва 

НІШІ! поліГОIJів твердих побутових відходів (С~lіттсзваЛlIЩ) та об'єктів 

поводження з відходаМIІ звілыlютьсяя від віДІІІкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподаРСI,КОГО Вllроf)НIЩТВU. 

У IIояснIовuлыlіі заПllсці до 1і1КОllOпроекту 1a-!lІпчеllO, що і\ого реаліl,щія 

не 1І0требус додаТКОВIІХ ВlІтрат і1 держаВІІОГО бюджету. 
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Однак, слін заУlJЮІШТlI, згідно з ПУНКТОМ 4 чаСТІIIlІI другої стал'j 69 
[;юджеТIIОГО кодексу Українн КОШТlI від відшкодуваllНЯ IJтрат 

CiJ\l,CI,Ko/'OCllOJtaIJLI,KOI'O і лісОГОСl10даРСІ,КОГО виробllllЦтuа РОЗllоділяються між 

ВllдаМIІ міСllеВIІХ бюджетів та зараховуlOТЬСН у таких розмірах: І ОО відсотків -
до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету АВТОНОМІІОЇ 

РеспубліКIІ КРІІМ та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст 

республікаНСl,КОГО Автономної Республіки КРI\М та обласног'о значення, 

15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів 1\'lіст 

раііОIlНОГО значення, селищ і сіл, 

ЗIJажаЮЧI\ на такі ВПI\ЮПI, ПРI\ЙНЯТТЯ законопроекту може призвести до 
зменшення доходів іНШІІХ місцеВIІХ бюджетів, на що також звертає увагу 

Міністерство фінансів, 

ПРI\ цьому, до законопроекту не надано відповідні розрахунки та 

НРОПО'3lщії ДЛЯ досягнення збалансованості бюджетів, як визначено учаСТllні 

третііі стапі 91 Регламенту Верховної Ради Україlll1 та чаСТlІні першій статті 27 
Бюджетного кодексу УкраїНІ!. 

Крім того, термін набрання чинності законом, ВIІЗllа'ІеНI!Й у 

законопроеІпі, не віДllOвідає чаСТlІні третій стапі 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІ!, якою l1ередбачеllО, що заКОНI1 України або їх окремі положення, Slкі 

впливають на показники бюджету (зменшують ~taдходження бюджету та/або 

збільшують витрат\\ бюджету) і І1Р\\lfМШОТЬСЯ після 15 ЛИПНЯ року, що передуr 
IІлаНОВОI\IУ, ВВОДЯТl,СЯ в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за плаНОІШМ. 

Про Jlевідповідність вимогам бюджетного законодавства зауважує і 

Міністерство фіІIа!Ісів УкраїНІІ, заЗJlачаючи, Прll цьому, що позбавлене 

МОЖЛlІвості СПрОПlOзуваТIІ вартісну величину впливу на показники місцеВllХ 

бюджетів у зв'язку '3 віДСУПіість І10казників для відповіДІЮГ0 обрахунку. 

ВраХОВУЮЧl1 зазнаtІене, Міністерство фінансів не lІідтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 

України (щодо звіЛЬJlення від відшкодування втрат сільськогосподарського nI 
ліСОГОСllодарського виробництва при будівництві полігонів твердих поБУТОВIІХ 

відходів (сміпєзвалищ) та об'єктів поводження з відходами) (реєстр. N~ 3888 
від 15.01.2014), поданий народними депутатами України ГаЙдошемl,Ф., 

Лунченком В.В" має вплив на ГlOкаЗIІIlКИ бюджету (призведе до зменшення 

надходжень місцевих бюджетів). 

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

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

прийняття закону) 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПlІтань 

аграрної політики та земельних віДНОСІІН. 
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1.2.46. СЛУХАЛИ: 
111формацію про проект Закону УкраїНІ! IJpo пнеССllflЯ зміll ЛО 

Кримінально-внконавчого кодексу УкраїНІ! (ЩОДО покращення умов вілбуваНllЯ 

г]()каr~lІІНЯ засуджеllИХ) (percTp . .N~ 3200 від 05.09 .2() J 3), IIОДШIIIЙ ШIj10ДIІIIМII 

де!lутатаМIІ України Луценко І.С., Кожем'якіШIМ А.Л., ПетреllКОМ П.д. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту зш(ону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до КРlІміrшльно-виконав'ІОГО 

кодексу України в частині УТО'lнення норм щодо ОСІЮВНІІХ прав засуджеНIІХ, 

зокремп, надання правової, меДll'lНОЇ допомоги, порядку і умов відбуоаНllЯ 

покарання засуджеНIІМIІ, що "3находяться у закладах пенітеflllіарної СІІстеМJI 

У країн\!. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реaJlі,аІlія 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Проте, впровадження окреМIІХ положень законопроекту вплине на 

видаткову частину державного бюджету. 

Так, зокрема, законопроектом пропонується збіЛhШИПI З J 5 до 25 
відсотків Р0"3мір мінімальної суми, що зараХОВУЄТhСЯ на особові раХУНКJI 

засудженим з нарахованого їм місячного заробітку. Зазначене ПРlІзведе ДО 

зменшення обсягів відрахувань із засуджених на відщкодуваllНЯ Вlпрат на їх 

утримання та призведе до зна<II!ОГО зменшення надходжень спеціального фОНЛУ 

державного бюджету від власних надходжень бюджетних установ установ, ЩО 

належать до сфери упраоління Держаоної IlенітеIlціаРllОЇ служби), а також буде 

маТІ! наслідком необхідність покриття ЦИХ витрат за рахуно« загального фонду 

державного бюджету. 

Разом з ТІІМ, нормами законопроекту ПрОIlОНУЄТЬСЯ ВИЛУ'lеIlНЯ чаСТ11І111 

третьої статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу У країни та переведеllНЯ 
засуджеНIІХ на часткове державне забезпечення харчуванням, ОДЯГО~f, ВЗУ1ТЯМ, 

біJlИЗНОЮ, комунально-поБУТОВИМIІ та іН!IlIІМIІ послугами, пеНСlllflе 

забезпечення засуджеНIІХ, ЯКІ не сплачують страхові внески до ПенсіЙIІОГО 

фонду. 

Крім того, змінаМIІ до стапі J 22 КРІІмінаЛЬНО-ВlІконав'ІОГО «О)IСКСУ 

України вилучаються норми щодо зарахуваllНЯ засуджеlllll\'f часу робот!! у 

період відбування ним покарання у стаж роботи для ПРlІЗначення трудової 

пенсії тільки за умови сплати ІІИМ!! страхових внесків до І lеllсіllного фОIІДУ 

України, а також виключаються норма щодо необхідності відшкодуваllJlЯ 

пеllсіонерам, ЯКІІІІ відбуває покарання у виправній колонії, витрат на ІІОГО 

утримання (за харчування, речове майно, комунально-побутові послуги та 

інше) у РО1мірі до 75 % перерахованої йому пенсії. 
Реалі,ація з3]наченого 110требуватиме додаТКОВIІХ впдатків державного 

бюджету та ПJl\!зведе до втрат Пенсійного ФОНдУ УкраїJIII, що ЗУІ\ЮВІІП, 

необхідність СПРЯМУВaJlІlЯ додаткових коштіп JlеРЖШIlJOI'О БЮJlЖСТУ 1lШІ 

заБСЗ[]С'lе[]IІЯ Ііого :зGaJШIІСОВ<lllОсті бюджсту Фонду. 
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Крім ТОП), ,1\11 НШ\ll І ДО [(одексу надається МОЖЛlll3lСТЬ засулже!НIМ, ЩО 

персБУВUIOТI, Ііа Jli"Y13aHlli ІЗ стааіонаРНIІХ закладах ОХОРОНІ! здоров'я 

ОТРlll\lУlШТll прапову та меднчну допомогу, Прll ць()му охорона таКІІХ 

заСУДіКСIНlХ має ЗДlllСНЮIJaПlСЯ цснтраЛl,НИМ оргаНОІІІ ВlІКОllав'юї пла;!II, що 

реалі'JУЄ держшшу поліТIlКУ у сфері ІШКОНШШЯ кримінальних покuрань за 

місцем знаходжеllllЯ закладу ОХОРОНІ! здоров'я. 

3діііСllеlll!JI за:шачеllОГО також потребуватиме ДОЩПКОlЗllХ кошТІВ 

державного бюджету, 

8раХО13УЮ'1lI Вllщезазначене, згідно із чаСТlIНОЮ третьою статті 9і 

Реглаl\rенту Верховної Ради України та чаСТl!НОЮ першою статті 27 БlОджеПЮI'О 
кодексу України до даного законопроекту налеЖIПЬ подати фінансово

економічне обrрунтуваllНЯ з відповіДНIІМИ розрахункаl\lll та ПРОIІОЗllції змін до 

заКОllодаВЧIІХ актів України щодо СКОРО'lення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Ра'юм з тим, відповіДlЮ до частини першої розділу 11 «ПрикіНllеві 

положення» заКОllOllроекту, цей закон набирає 'ІІІ/шості з дня ilого 

опублікуваНIІЯ, Проте, нідповідно до положень частини третьої стапі 27 
І;ЮДЖСТНОІ'О кодексу України, заКОНИ УкраїIІИ або їх окремі IIОJlожеНIІЯ, які 

ВI1Л1IВШОТЬ ІІа ПОКП1I1ИКlI бюджету ('зменшують надходження бюджету та/або 

збіllЬШУЮТЬ витраТlI бюджету) і приймаються llіСJlЯ 15 ЛlIllIlЯ року, що l1epeJIyr 
плановому, вводяться в дію НС раніше початку бюджетного періоду, що Н<lстає 

за плановим, Тому, відповідні норми З<lпропонованого проекту закону, у рюі 

його ПРИЙIlЯТТЯ, IIОВlІнні застосовуватися відповідно дО ВІІМОГ бюджетного 

,аконодаВСТВ<І, 

Міністерство фінансів Україн!! у СВОЄМУ експертному висновку заЗllачає, 

що ПРІІЙНЯПЯ 3ПКОllопроекту lІотребуватиме знаЧlІ!lХ ДОДПТКОВ!lХ витрат з 

державного бюджету. 

Разом з ТИМ, Міністерство фіllансів України вважає внесення 1~liH до 

статей 120, і2], 122 КриміН3ЛЬІІо-виконавчого кодексу У країНІ! недоціЛЬНIІМ, 
Крім того, Міністерство фінансів УкраїНІ! зауважує, що нормн проекту 

закону СУIJеречать llpllHЦltlIaM загальнообов'язкового державного пенсіііного 

страхування, зокрема, диференціації розмірів пенсій З<lЛСЖНО від ТРlІвалості 

страхового стажу та РО1міру заробітної плати (доходу) та рівноправності 

застрахованих осіб щодо отримання пенсійних lНіПлат і виконання обов'язків 

СТОСОВ!ІО сплаТІ! страхових внесків на загалыlобов'язковее державне пенсійне 

страхуваншl. 

Висновок ГОЛОВНОГО науково-експертного управління Апарату ВеРХОВІІОЇ 

PaДlI Україн!! в даний час відсутній, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект 3аКОllУ України про внесення змін до KPlIl�liHaJJbHO-ВIІКОIШВЧОГО 

кодексу УкраїНІ! (щодо покращення умов відбування покараllНЯ засуджеНIIХ) 

(реєстр. N~ 3200 від 05.09.20 іЗ), поданий наРОДНIІМ!! депутатами УкраїlІІ1 

JIYlIellKo І.с., КОЖСfI,l'якіllIlМ А.А., Петренком П.Д., має вплив на ПОКЮНІІЮІ 

бюджету (,біJII,lllllТl, Вllдатки державного бюджету, у TOI\IY Чllслі на ГЮКРIIТГЯ 
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дефіЦI!ТУ llеllсійнОІ'О Фонду УкраїlІ1І і Зі\lеIlШIIТ[, !luлходжеНIІЯ СllсціШIl>НОГО 

фОllдУ лержаrmОl'О бюджету та ПРlІЗвеле )(0 втрат бюджету І!снсійного фонду 
У країн 11), 

У разі IlрlIі\шІТТЯ Г!ідпоГ!іДIIОI'О 1аКОllУ до 15 ЛІІГІНЯ 2014 року він ~Iaє 

ВВОЩІТІІСЯ 13 дію lІе раніше І сіЧІІЯ 2015 РОКУ, а післн 15 JllIІІІІЯ 2014 року - lІе 

раніше І січня 20 І б року (або 1 січня наступного за ЦИМ року 1алежно від часу 
прні1няття закону), 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! '3 ПlIТШIЬ 

законодавчого забе'3печення правоохоронної діЯЛЬ!lОсті, 

1.2.47. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ПРО проект Закону УкраїНІ! про внесення :зміНІ! до СПlТті 18 

Закону УкраїНІ! «Ilро рекламу» щодо розміщення реклаМІ! на транспорті 

(реєстр. N~ 3073-1 від 20.08.2013), поданий народlШМ депутаТОl\1 У KpaїНlI 

ЬОl!даРЄВI!М К.А. 

ВідміТIІЛП: 

ГОЛОВНІІМ з підготовки та попереднього розгляду проекту '3аКОIlУ є 

Комітет '3 ПlІтань свобод!! слова та інформації. 

Законопроектом пропонується ДОПОВІІИТИ чаСПІНУ четверту статті 18 
Закону У країlІІ1 «Про рекла~IУ» нормою, якою встановлlOЄП,СЯ заfiОРОlІll 11<1 
розміщення зовнішньої реклаJ\1lf на автобусах, рухомому складі міського 
електричного транспорту (крім наГОlIів метрополітену). 

Як 3а'3начеllО у поясlfювалыlil '3аШlсці ЛО законопроекту, ilого рсаЛЇ'шція 

не потребує джерел додаткового фіllансування, а отже і збільшення бlOджеПJIIХ 

видатків. 

Проте, реалізація НОРМ законопроекту ПРlІЗведе до Зllllження ділової 

активності та зменшення доходів піДllРI1ЄМСТВ, що надають траl!СlІортні і 

рекламні послуги, як наслідок, до зменшення надходжень від сплати Г!КЮШ!ИМІІ 

піДПРllємстваМI1 податків та обов'Я'ЗКОВIIХ платежів до бюджетів. 

Крім того, прийняття законопроекту може ЗУМОВІІТІІ необхідність 

спрямування ДОдаткоВИХ видатків місцевих бюджетів, пов'язаних з наданннм 

підтримки транспортним підприємствам комунмы�оїї власності, 

ВраХОВУЮЧIІ зюначене, згідно із чаСТI!НОЮ третьою статті 91 РеглаJ\lеlПУ 

Верховної Ради УкраїНІ! та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту налеЖІІТЬ подати фінансово-еКОJlомі'IНС 

оБІ'рунтування з відповідними розрахунками та ПрОПОЗIІЦIІ змін до 

законодавчих актів України щодо скорочеНIJЯ витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення 'Збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом 3 ТІІI\I, відповідно до чаСТlШІІ другої законопроекту, ней закон 

набирає ЧИl/ності з дня, наступного за днем ilого Оllублікування. Проте, 

відповіДІ/О до положень 'і3СТlШI1 третьої статті 27 БюджеТIІОГО кодексу УКР;ЙНІ!, 
заКОНIІ України або Їх окремі положення, які ВПЛИВaJОТЬ на ПОКа3Ш!КIІ бюджету 

(змеНI!ІУЮТЬ надходження fiЮJ!жету та/або '3білыJlють Вl!траТIІ бюджету) і 

"р"іlJ\lаIOТЬСЯ після 15 ЛНПНЯ року, що lІередує l!Лановому, ВВОДЯТl>СЯ в дію !lе 
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раніше початку бюджеТIІОГО періолу, ЩО lІа,:тає за 1111<111013111'1. Тому, віДJЮRіЛllі 
lЮР~lll З<1l1РОПОIIOIШIIOI·О проекту заКОIIУ, у разі його JJРШ!JJЯТТЯ, ПОl3llllllі 

заСТОСОВУIШТlIСЯ l3іДJlОвіІtIlО дО вимог бюлжеТIfОГО законодавства. 

Міllістерство фіllсшсіl3 УкраїНІ! у своєму експертному ВlIСIЮВКУ зазllачає, 

ЩО ПРllііllЯТГЯ законопроекту MaТlIl\Ie негаТIІВJlllіі вплив на дохідну чаСТl!lІУ 

зведеного бюджету. 

І-оловне науково-експертного управління Апарату Верховної РаДІ ( 
У країНІ! у своєму еКСJJерпlOМУ висновку В(ІСЛОВЛЮЄ ряд зауважень до 

законопроекту та звертає увагу ІІа те, що на РОЗГ1lяді Верховної Ради УкрзїlІ1! 

ЗІІПХОДІІТЬСЯ законопроект за N~ 3073 від 13.08.2013, ЯКl(П Головне управління 
вважає більш вивюкеш!м. 

УХВАЛІІЛН: 

І. Проект Закону України IІрО внесення зміНІ! ДО статті 18 Закону УкраїНrJ 
«Про рекламу» ЩОДО розміщення реклами 11<1 транспорті (реєстр. -К~ 3073-1 
від 2().08.2013), подюшй народними депутатами України Бондарєвим К.А., має 
ВІ11ІІ18 ІІа показники бюджету (може зменшити надходження бюджетів, а також 

Jl(нребувати додаткових видатків місцевих бюджетів на надання підтримк!! 

ТРсlllСІЮРТНIІМ піДПРИЕї\lствам комунальної власності). 

у разі !lРИЙНЯТТЯ відповіД!lОГО закону ДО 15 JII!ПНЯ 2014 року він мас 

В!ЮДlПИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а !lіСJlЯ 15 1IJ!ПIІЯ 2014 року - не 

раніше І сі 'ІНЯ 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від 'ІаСУ 

ПРИЙІІЯТГЯ "3аі<ОНУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної PaДlI УкраїНІ! з ПІ!ТаНh 

своБОД!1 слова та інформації. 

1.2.48. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення "Змін ДО Закону 

У країНІ! «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо ПОШllрення 

ДІІ Закону на праніВНl1ків метро-будівельної галузі (реєстр. N~ 3819 
від 25.12.2013), ПОДaJШП HapOJlllIIMII депутатами України Симоненком П.М. та 
Снірі 11010 І.д. 

ВідміПIЛIІ: 

відповідалыilмM за СУIlроводжеllIlЯ законопроекту є Комітет з !1І!ТаІlЬ 

ІІаJJИВ!IО-енергеТIІЧIІОГО КОl\шлексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом передбачено ПОШИРИТИ дію Закону У країНIІ «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» (далі - Закон) на працівників 

метро-будівельної галузі. 

Слід зазнаЧIІТIІ, що включення ВКа3аних осіб у сферу дії вищезюначеllОГО 

Закону потребуваТ!lI\·lе збільшення витрат бюджетів на фінансування 

підвищеної заробіТIІОЇ плаТІ! ТаІО!Х працівників на державних підприємствах 

(стаття 3 Закону); !НІ наВ'!аННЯ в державн!!х і комунальних ВІІЩІІХ та 

професіfіlю-технічlН!Х IlaB'I3Jlbll!!X :!аКЮЩНХ УкраїlІІ1 з наД<1ННЯМ мі.:ц!, У 

ГУРТОіКlпках на '1<1': IlаВ'ІaJНlЯ та гаРаІlТОl3аІlО1О В!lГІлатою 1<1 раХУIІОК KOIIIТJB 

леРіКаВIJOI·О 6ююкету СТИIІеlщії в !Ю11\lірі IlР())(IIТКОВОI'О "'lilliMY~IY, 

ВСТ<НJOвлеIJOI'О заКОIJСЩ ЦЮІ !IР~ЩС3ЮIТIII!Х осіб для ШIl3'JаІII!Я за раХУIJОК коштів 
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держаВІІОГО і місцеВllХ бюджетів (стаття 5 ЗаКОIlУ); ІІа фінансування соцішIыllхx 
ПРOl'Ра~l. які здіIlСIІЮЮТl,СЯ за рахунок коштів державного і ~lіСltевих бююкетів 

(стаття 7 Закону). 
Крім ТОІ"О, реалізація законодавчої пропозиції нрюведе до рОЗIJ1І1РСІІІІЯ 

кола осіб, на ЯКІІХ поширюватиметься положення статті 28 Закону України 
«Про зага1ll,lІообов 'язкове державне пеllсійне страхуванню). Це rЮJюжеrlllЯ 

передбачає, що мініМШlьшrй Р03мір пенсії особим, на ЯКИХ ПОШИРIOt"ТЬСЯ дія 

Зш<ону, встаIlОВЛЮЄТl,СЯ незалежно від місця ОСТЩіНЬОЇ роБОТlI, у розмірі 

80 відсотків середньої заробіТIІОЇ плаТIІ шахтаря, але не менш ЯІ{ три РО'mіри 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втраТIIJIІІ працездаТllість. 

Тобто, застосування дії ЦЬОІ'О Закову до пенсіонерів, які працюваЛIІ в 

I\lетро-будівельніll r"музі призведе до збільшення Вllплат ПенсiilllОГО фонду 

УкраїIІИ, що матиме наслідком збільшення дефіlllПУ ПенсіПIІОГО ф()JЩУ та 

потребуваТlІме додаткових видатків державного бюджету ІІа 1101'0 f10крrпїя. 
Крім того, згідно із статтею 4 Закону працівникам metpo-будівелыlїї 

галузі буде flстановлена пільгова ставка 1І0датку з доходів шахтарів У розмірі 

І О відсотків від заробітної плаТІ! та іllШIІХ доходів, ЩО ОТрllМУЮТЬ 1а місцем 

основної роБОТIІ працівники, зайняті І!ОВНlI!! робоч!!!! де ІІІ, на підзеМlІlІХ 

роботах, що призведе до зменшення надходжень місцевих БЮJ(iкетів. 

В тоlІ же час, в порушення вимог частин" "ершої статті 27 БюджеТIІОГО 
кодексу Українн та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної РаДІ! 

України до законопроекту не подано пропозиці!! "ро зміНІ! до заКОlюдаВЧIІХ 

актів Украї"и щодо скорочеllrrя ВlІтрат бюджету та/або джерел JlOдаТКОВIІХ 

надходжеш, до бюджету для ДОСЯПlеНIІЯ !!ого збаЛПlIСОВaJюсті. 

Також, слід зазначити, що термін набрання ЧIІІІlІості заКОIlУ. 

запропоновзниll авторами законопроекту, не відповідає положенням 'ШСТl1Н1І 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, згідно :3 якою "3ако,," Україl1ІІ 

або їх окремі положення, які ВПJНIВaJОТЬ на ПОКа3II11К11 бюджету (".!меншуюТl, 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і ПРllilмпються 

l1ісля ] 5 J1lІ1l11Я року, що передує плановому, вводяТl,СЯ в дію не Р<lніше початку 
бюджетного періоду, що настає за r1JlШЮВIІМ. 

Міністерство фінансів УкраїНIІ також у своему експертному Вllсrювку 

зазrrачає про flПЛIІВ даної заКОllодав'lОЇ ПРОl10Зllції ІІЗ ВllДаТКlI держаВІІОГО 

бюджету в частині збільшення ВlІтрат на соціЗЛI,lІІlіі заХIІСТ Щ1ШLівнrrків 

метробудіВtIої гмузі та про непередбачення відповіДl"IХ коштів у держаВНОl\lУ 

бюджеті на 20] 4 рік. 
Міністерство фінансів не підтримує даниі1законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки ГОЛОВІІОГО науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надіЙШЛIІ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект 3аКОllУ УкраїНІ! про внесення змін до Закону укр.1Їrш «Про 

піДВllщеllНЯ 11реСТІІжності шахтарської праці» щодо IЮlllllреllllЯ дії 'ЗаКОIІУ ІІа 
нрнцівннків metpo-будівелr,IІОЇ гплузі (реєстр. N~ 3819 віл 25.12.20] 3), 11ОД<\НIІП 
lІаРОДIІIІМ" депутатами УкраїНІ! Оll\ЮllеlШОl\1 П.l'v1. та СllіріllОro I,)l., ЩІ(' 1111111111 
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ІІП ПОКЮІІІІКІІ бюджету (Ібільшус ВllДаТКlI деРЖППlЮI'О і ~IICЦCLНIX бюджетіl3 та 

1~lеlllllуТ II<1ДходжеНIІЯ MiCHCl3!lX бюджетів), 
У разі ПРIIПШIТГЯ відповіДIЮI'О 1аКОllУ до 15 ЛlIІIШI 2014 року він ~IНC 

Вl30ЩIТIIСЯ в дію НС раllіше І сіЧІІЯ 2Оl5 року, n після 15 JllIІIШI 2014 року - не 

рані IІlе І сіЧІІЯ 2016 року (пбо І сі'IIlЯ наступного за ЦШf року залежно від чпсу 

ЩШI!НЯТТЯ закову), 

2, Це рішення надіслати Комітету Верховно'і Рад!! Україн!! з Пl!тань 

ППЛ!!ВlIО-енергеТНЧIІОГО комплексу, ядерної поліТИКIІ та ядерної безпеки. 

1.2.49. СЛУХАЛИ: 
Інфор~щціlO про проект Закону УкраїН11 про внесення ЗМІН дО деЯКI!Х 

заКОIІОД,Ш'IІІХ актів України щодо оптимі'зації порядку надання послуг, 

пов'язан!!х і1 ВІIКОРlІстанням автотраНСПОРТНIІХ 1асобів, та 1шюбі гання прояваl\f 

коруrщії у ній сфері (peccTp,N~4008 від 23,01.2(14), поданий наРОlL1lllМ 

дeIIYTaTO~1 УкраїІІIІ Москалем г.г. 

ВіН~lіТIІЛIІ : 

ВіДlІовідальннм 1а супроводжеllНЯ законопроекту є Комітет з IlІІтан!, 

законодав'JOГО забс'шеЧСНIІЯ праВООХОРОIІІЮЇ діяльності. 

Законопроектом НРОllOНУСТЬСЯ внест!! зміНІ! ЛО законів УкраїНІ! «Про 

міліltію», «l1ро дорожній рух» та «l1ро автомобільний транспорт» ЩОДО 

Ilередачі повноважень Міністерства внутрішніх справ України до: 

Міністерства інфраструктури України в чаСТlІні організації державної 

рсєстрації ТРШIСlюртltнх засобів, ведення автомаПlзованого обліку відомостеіі 

про транспортні засоби, що підлягають державні І! та відомчій реєстрації, та про 

Їх влаСІІІІків, ведення обліку суб'єктів піДПРIІЄМIІІЩЬКОЇ діяш,ності, що 

реалі'зують транспортні засоби або номерні складові чаСТ!!НI! дО ІІІІХ, ведення 

реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю та здіГrснсння 

державного КОНТРОЛIO за додержанням ними вимог '3аКОlюдавства в Іlій сфері, 

:забезпечення органі'3ації та контролю за IlідготовкоlO, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікаllії водіїв транспортних засобів; 

Міністерства освіт!! і ІІаук!! України в частині організації ПРИЙI\JaНІІЯ 

іСl!lпів для отримання права керування траНСПОРТНIІМIІ засобами та видачі 

віДІІовіДlІІlХ нідтвеРДЖУЮЧIІХ документів, створення та ведення реєстру 

'закладів (центрів), які здійснюють підготовку, ІІерепідготовку і піДВllщення 

кваліфікації BOДlIВ, приймають ісПfIТ!! для ОТРlІмаllНЯ права керування 

траНСІІОРПlІlМI! засобами, державної акредитації ЦІІХ закладів (центрів). 

За експеРТНIІМ ВІІСНОВКОМ Міністерства фінансів УкраїНIІ реалі1ація 

ВlIlцезазна"сних НОРМ законопроекту може збіЛЬШIІТИ видаткову 'laСТIІНУ 

державного бюджету. Зокрема, Міністерство фінансів зауважує, що потреба в 

додаТКОВIІХ видатках може ВИIІИЮIУТlI у зв'язку 1 передачею запропонованих 
функцій від підрозділів Міністерства внутрішніх справ до Міністерства 

інфраСТРУКТУРIІ та Міністерства освіти і науки, а саме: для УТРIlмання 

додаткової чІІселы�oстіi праціВlІиків МІІlІстерств, дО ЯКИХ передаються такі 

llОLJlюваЖСllllЯ та які 3<tбезпечуватимуть ВIIКОIlЩШЯ відповіДШIХ функцій, 

створення в ltIlХ органпх реєстрів (баз лаНJlХ), програJ\.lllO - аІІараТНІІХ 
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к(щплексlВ та ІНШОГО оfiладншНlЯ з ТСХІІІ'ІІТОГО 1аfiС11IС'IСIlIIЯ роБОТIІ І!снтрів 

надаНIІЯ [ІОСЛУІ' тощо. 

Крім того, МіністерспJO фіllClнсів '3<l'ша'lає, ШО р~алі'Jaltія лавої 

'ШКОlюдав'IОЇ іllіціапшн ~lОже Illпребуватн додаТКОВllХ коштів державно! о 

бюджету на ВlІплату Вllхідної ДОПОМОГІІ IІрll 1BiJlI,lIellHi із служби, ВІІІІІШТУ 

пенсій, КОl\1пенсаltії за речове майно, І31lріШСIІІIЯ іlllШIХ ПlIП\l!Ь соціалы�оІ"оo 

захисту зlJіJlыlнllхx осіб тощо та відмічає, що . 
Разом з ТІІМ, Міністерство фінансів віДЗlIачає, що віДСУПlість 

визначеності щодо загальної чllселыІстіi праціВlІlІків, яку необхідно буде 

передаТІ! від підрозділів Міністерства внутріШllіх справ до Міністерства 

інфраструктур" та Міністерства OCBiТlI і наУКIІ (Ї3 внесенням віДllOвіДIІИХ 

законодаВЧIІХ -змін щодо скорочення Чllсельності праціВНlІків Міllістерства 

внутрішніх справ), та обсяги Вllдатків на 'й УТрllмання не ДalОТЬ МОЖЛllвості 

оціШПIІ вартісну веЛIl'lIШУ впливу ІІа видаткову чаСТlІlJУ державного бюджету. 

В тоl1 же час, В порушення ВИ!\ЮГ чаСТlІlШ l1ершої статті 27 l)IОJlжепюго 
кодексу УкраїIІИ та часпІНИ третьої статті 9\ Регла~lеllТУ Верховної Рали 

УкраїІІI! до законопроекту не подано ПРО1l0Зllltіl1 про 1мінн до законодавчнх 

актів У країНІ! щодо скорочення внтрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету ДЛЯ досягнеНІІЯ 110ГО збалансованості. 

Також, слід за1наЧIІТlf, що термін набрання ЧI1НlІОсті закону, 

заПРОПОНОВaJlІІЙ автором заКОlюпроекту, lІе відповідає положеННЯ~1 чаСТI!l1lI 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 'згідно з якою "закони У країІІІІ 
або Їх окремі положення, які ВlIЛIІВaJОТЬ на flOKlBlIllКlI бюджету (-Jменшуюп, 

надходження бюджету таlабо збільшують витрати бюджету) і ПРlll1маються 

після \5 ЛIIШіЯ року, що передує l!Лановому, вводяться в дію не раніше ПО'НlТку 
бюджетного Ilеріоду, що настає за плаНОВI!М. 

f\1iHiCTepCTBO фінансів в межах компетеllції ВlІзначає законопроект як 

такий, що потребує доопрацювання з урахуванням наведених 1аувюкень. 

І Іа момент розгляду законопроекту від ГОЛОВНОГО науково-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради УкраїIІИ ВІІСl10ВОК lІе надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект 3аКОllУ Україl111 111'0 внесення ЗМІІ! до деяких заКОllодаВЧI1Х 

актів України щодо ОПТIІмізаЦl1 1l0РНДКУ надання послуг, ПОВ'Я'33НIІХ і"з 

ВIІКОРlІстанням автотранспортних засобів, та запобігання проявам корупції у 

цій сфері (реєстр. N~ 4008 від 23.01.2014), подшшl1 наРОДНIІМ депутатом 

України Москалем Г.Г., має ВПJІІІВ ІІа показники бюджету (збільшує витраТІ! 

бюджетів). 

У рюі прийняття відповідного закону до \5 липня 2014 року він має 

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше ] січня 2015 року, а після \5 липня 20 \4 року - lІе 

раніше \ січня 2016 року (або \ січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Радп УкраїIІІІ 1 IllпаllЬ 

заКОIJоданчого забезпечення правоохоронної діяJlы�сті •. 
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1.2.50. r:JІУХЛJlIl: 
IlІфОРl\lшtію ІІрО IІроект Закону України про ,агат,lІУ '1ІlсеJ!ыlсп •• ОРІ"аllіп 

ІІР()КУР<ПУРІІ (РС(·СТР· H~ 3783 від І 9. І 2.20 І 3), внесеІІІІ'! lІаРОДllНМIl лспутнтаМIl 
УК(1НЇIIІІ Коже~l'якіllll~1 Л.Л., lIалаl\l'Ч)'IУКОМ МЛ., Ярсмою 13.1'. ТіІ 

Москалем г.г. 

ВідміТIІЛП: 

відповід3J1ынмM ,а супроводжеНllЯ законопроекту с Комітет з IlIlТШlЬ 

законодавчого забезпечення П(1ШЮОХОРОННОЇ діяльності. 

ЗаконопроеКТО1\1 ПРОПОНУЄТЬСЯ законодавчо затвеРДllТ1І загальну 
'1llселыlстьb ОРІ'анів "рокураТУРIІ України у кількості І 0000 осіб, У тому Ч~IСJlі 
8ООО прокурорів, 1000 держаВНIІХ служБОl3ців, 1000 службовців і праціВШІкі[> та 

внести 'ЗміНIІ до Закону України «Про прокуратуру» щодо скасуваНIІН 

повноважень гснералыlгоо прокурора УкраїН11 затверджуваТIl штатну 

Чllсельність органів прокураТУрl1 YKpaїНlI в межах ФОIlДУ заробітної плаТІ!. 

Слід lа1на'ІІПIІ, що СКОРОLlеНIlЯ чисельності праціВНlІкіl3 IlрокураТУРIІ 

У країни може пр"звест" до скорочення видаткової чаСТIІІШ держаВНОI"О 

бюджету ІІа УТрllмання відповіДНIІХ органів. 

Водночас, РС<lJlізація законопроекту може потребуваПІ знаЧНIІХ 

додаТКОВI!Х ВlІтрат з державного бюджету, зокрема, ІІа Вllплату ВllхіДIІОЇ 

ДО[ЮМОГlI звільнеНllМ та виплату пенсій, про що також відмічеllО в еКСllеРПlllХ 

IJI!СІювках Міністерства фінансів УкраїНІ! і Головного lIaykobo-експеРПЮl"О 

управління АllаJlЮУ Верховної РаДIІ УкраїIІІI. 

13 той же 'Іас, в порушення l3имог чаСТИНІ! першої статті 27 БlОджеТIІ(1I"О 
кодексу України та '[астИlШ третьої статті 91 Регламенту Верховної РаДIІ 

Україн" до законопроекту не [IОД3l1O фінансово-економj'IIЮГО обrрунтув3І[НЯ 

(включаЮЧI! відпоuіДllі pO'jpaxYHKII) і пропозицій про змін" до lаКОIIOЩШ'IIIХ 

актів УкраїНІ! щодо скорочеllНЯ витрат бюджету та/або джерел додаТКОВIlХ 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначит", що теРМlJ! набрання чинності закону, 

заНРОПОІюваШІЙ аIJтора~ш законопроекту, не відповідає положенням '1аСПIIІІI 

третьої статті 27 DюджепlOП) кодексу УкраїНІІ, згідно з якою '3(lКОШl УкраїlІІ1 
або ЇХ окремі положення, які ВПЛIIl3310ТЬ на показlll!l<Іl бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або 1більшуlOТЬ Вlпрати бюджету) і ПРШІI\IШОТЬСЯ 

після 15 ЛlIПIІЯ року, що передує l!Лановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше початку 
бюджетного lІеріоду, що настає за плаНОВІІМ. 

Разом з ПI1\I, Міністерство фінансів зазначає, що питання визначення 

Чllсельності органів прокуратури необхідно розглядати ВИХОДЯЧИ з завдань 

прокуратури відповідно ЛО Кримінального процесуального кодексу. 

ЗІ'ідно із узагаЛЬНЮЮЧI!М ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

упраl3ління Апарату Верховної Ради України за результатам" розгляду в 

першому '11паННI законопроект доЦІЛЬНО повернути суб'єкту права 

1аКОIІОД<1В'ІОЇ IfllltlаПIВl1 на доопраltІОlJаІ!lIЯ з урахуваlllJЯl\l ВllСJlОuлеllllХ 

зауважень та llРОllО1Iщі'·I. 
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УХВАЛIIJlII: 

І. Ilроект 'Закону УкраїlІ1! Ilро 'щгаЛІ,IІУ Чllсеm,нісТl, ОРПНlів прокуратурll 

(peccTp.N~3783 від 19.12.2(13), Вllсt:ениі1 lШРОl\НІШ11 депутатаМIІ УкраїН1І 
\(ожем'якіlllIМ Л.А, Палампрчуком мл., ЯРС~1О1О в.г. тп МоскаЛС~1 г.г., мас 

ВПЛИВ на ПОКЮНIІКI1 бюджету ('3біJlЬШУЮЧI! nI lМСflШУЮ'lІ1 ВlІтратн ДСРЖ3[1JЮI'О 
бюджету залежно від ПОРЯДКУ рсалізації законопроекту). 

У рюі прийняття відповіЮЮГ0 1аКОllУ до 15 ЛlНlНЯ 2014 року він може 
ВВОДlПlIСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - lІе 

раllіше І сі'IIJЯ 2016 року (або І січня наступного за цим року заЛСЖIІО від 'IaСУ 
ПРllЙНЯТТЯ 1акону). 

2. Це рішення IlіІдіслати Комітету Верховної РаДI! УкраїНІ! з !lIПШ!Ь 

зпконодавчого забезнечення нравоохоронної діяJІыІсті •. 

1.2.51. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону YKpaїIВI про внесення змін до JtСЯКllХ 

законів УкраїНІ! з питань пенсійного забезпечення (реестр. N~ 2059 (доопраll.) 
від 04.12.2013), поданий lІарОЛІІ!ІМ депутатом УКРПЇНI1 Сушкевичем В.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним 1 опрацювання 1ПКОllOпроекту Є Комітет У справах пенсіонерів, 
ветеранів та інвалідів. 

ЗПКОIІОllроектом пропонуєп,ся ДОIЮВflllТlІ чаСТIfНУ ДРУ!'У стnтті 51 1аКОllУ 

У країни «11ро ненсі lі не 'забезпе'!ення осіб, звіm,неНIfХ з ві і1ськової службll, та 

деЯКl!Х інших осіб» НОРI\ІОIO, яка IІсредбпчпе, що перерахунок ПСllсії 

військовослужбовців, осіб, які ~шють IlрПВО нп пенсію 1П ItII~1 ЗаКОIІОМ, ІІС 

проведенн!! з ВИШІ ОРI'Шlів Пенсійного ФОНДУ та/або держаВIІИХ оргаllів, які 

Вl1ДШОТЬ довідки ДЛЯ перерахунку пеllсії, проваДllТhСЯ з даТІ! ВlIlIIIКIІСIІIІЯ Ilрава 

на нього без обмеження строком. 

Слід зверНУТIІ увагу, ЩО відповідно до діючої редакції стапі 51 ЗаКОIlУ 

УкраїlllI «Про l1еllсійне 1аБСЗlIсчеНІІЯ осіб, звільнених 1 військової службll, тп 
деяких іНШІІХ осіб» різниця в пенсіях за МИllУJШЙ 'ІаС може бути BIIIIIН)'lella не 

більш як за 12 місяців. Кошти ІІа зазначеllУ мету lІередбачаlOТІ,СЯ в держаВІ 101\1)' 
бюджеті на відповідний рік. У разі ПРИЙІІЯТТЯ за'JlІачеlНfХ у 'шконопроекті 1~lill, 

ВlrдаТЮI ІІП ВШ1JІаТУ різниці В Р0'3мірі перераховпних пенсііі булуть 

збіЛhшуватися пропорційно часу, що перевищує 12 I\lісяців, 
За експертним висновком Міністерства фінансів YKpaїНlI реалі'зація 

законопроекту потребуватиме додаткових Вllдатків Держпвного бюджету 

України, обсяг ЯКИХ неможливо спрогнозувати через неВI1Значеність Вllхілних 

даНJlХ. Також зауважується, що законопроектом lІередбпчається врегулювання 

питщшя здійснення перерахунку пенсій, не IІроведеllОГО з ВИШІ Орf'пнів 

Пенсійного фонду, вибірково - лише для ОДІІІЄІ категорії пенсіонерів 

(військовослужбовців), що є соніаm,но IlссправеДЛИВIІМ. 

І3СУ!lереч Яllмогам статті 9 J Регламенту Верховної РаЮI Україlll1 та 

статті 27 r;юджеТIIОГО кодексу України су6'('IСПЩ IІрава ,аКОІlОда13'1()Ї іllіllіаЛIВl1 

не Jшltшю Фінаllсово-еКОllоміЧIlIlХ обl/l)'IПУШ1I1JJ ЛО 'заКОIЮllроеIСТУ (ВКЛІ()'lаЮ'111 

віЩІ()ві}(lІі р0'3ра ху н 1<11 ) та 11 rОl!ОЗllltі іі 'З~І іІІ до 1П1(()llОдаВ'IIIХ [}кті і1 У ІСІХІЇІІІ І ІІЮД() 
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СКОlю"t:IІIІЯ B1IТpaT БЮ)(іКСТУ та/або джерел додатковнх надходжень бюджету 
ДЛЯ ДnСЯПІеНШІ '!балшн:оваlIості бюджету, 

ТСРI\ІіlІ IшБРШIШІ "ІІНН0сті, l!Il'ша1lеllИІІ у законопроекті, ІІС відповідне 

IШСТllllі третій статті 27 l:іюджеТIІОГО кодексу УкраїІІIІ, ЯКОЮ псреJlб[!IІСНО, що 
'ШКОІІІІ УкраїНІ! або Їх окремі положення, які ВПЛlIВЩОТl, ІІа ПОКЮlllfЮl бюджсту 

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

ПРlIймаЮТl,СЯ після 15 ЛIІПlIЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної РаДІ! УкраїНIІ 

вважає, що за результатами РО'згляду в першому 'lІІтанні законопроект І\юже 

БУТІ! llрнііllЯТllіі за основу. 

УХВАJlИЛИ: 

1. Ilроскт Закону Україн" про внесення змін до деяких законів України з 
Пl!тань ненсійного забезпе'JеШIЯ (реєстр, N!! 2059 (доопрац.) від 04.12.2013), 
подаНIlі1 народним деllутатом УкраїНІ! СушкеВllчем В.М., має ВПЛІІВ 11[1 
показН"Кl1 бюджету (:збільшує витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного З[lКОНУ до 15 ЛlIПI!Я 2014 [юку він має 
ВВОДІПІІСЯ в дію Ilе раніше І січня 2015 року, а після 15 J!lIПIІЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наСТУШЮГ0 за цим року залежно від часу 
ПрlІЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Україн" у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.52. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до пункту 2 

розділу ХУ «ПРlІкінневі положення» Закону УкраїВI! «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» (щодо відшкодування в\!трат на в\!плату та 

доставку пілт,гOlШХ пенсій ВИЩИМІІ lШВ'ШЛЬНИМИ закладами) (реєстр, N!! 3732 
від 05.12.2013), ПОЩll ІІІ 11 народн\!м!! депутатам 11 Україн\! Ващук К.т., 

Шаровим І.Ф. 

ВїдміТIIJІІІ: 

ГОЛОВНІІМ з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується з І січня 2015 року здіііснюваТIІ фінансове 
забезпечення ВlІтрат на Вllплату та доставку пенсій, які підлягають 

відшкодуванню ВlflЦIІМИ навчальними закладаМIf, за рахунок коштів 

Державного бюджету Україн\!. 

Згідно з діЮЧIІМ законодавством підприємства та організації 

відшкодовують Пенсійному фонду УкраїНІ! Вl!трати на виплату та доставку 

пенсій, призначеНIІХ на пільгових умовах до досягнення такими праціВНИКU1\1ІІ 

1аПІЛЬНОВСТаІІОвленого пенсійного віку, з коштів, прюначеНIІХ на оплату праці. 

Відвовідно до фінансово-економіlllЮГО обгрунтування, наведеного у 

матеріалах до заКОНОIlроекту, реалі:шція законопроекту lІе потребуваТlІме 
коштів '3 ЛержаВНОІ'О бюджету УкраїНІ!. 
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Міністерство фіШІІІсів Україl1ІІ у своєму еI\С"СРТlЮ~IУ ВlIСНОВI\У З[!'m<1'1,Н', 
що реалі'нщія 'заl\Оll0проекту 1І0тр~буваТІІме JloJjaTKO[Jllx BII1(aTKi[J ДеРЖ<1В1IОІО 
БЮJLіКету УкраїIIlI, обсяг ЯКlIХ IІСМОЖJlJІІЮ сrrРОПIOЗУIШТlI через неВII'ШCl'lеНIСТl, 

ВllхіДJlIlХ даllllХ. 

Kpif\f того, зауважується, що IІсрсклаДШJIIЯ ІНІ деРЖf1ВIJIJIі бюджет 

зоБОВ'Я'зань по відшкодуванню Пенсійному ФОНДУ ВlІтрат ПО вltIlлаті піЛЬГОВІІХ 

пенсії! в!!магаТlІме ВlІшукання додаТКОВIІХ коштів з державного бюджету та 

ПРlІзведе до маСОВIІХ звернень підпр!!ємств іІІШИХ галузей І'ЮДО І!ерегляду 

!юрядку такого відшкодування, що, В свою "ергу, %lеIl!Ш!ТЬ надходження 

доходів Пенсійного фонду України. Тому, прийняття рішень, які ВIlЛlІваТ!IМУТЬ 

ІІа збалансованість бюджету Пенсійного ФОНДУ УкраїНІ!, та необхідність 

здійснення додаТКОВIІХ ВllДатків із державного бюджету, в даний час вважається 

неМОЖЛIІВИМ. 

Всупереч ВІІМОП1М статті 91 Регламенту І3еРХОВIІОЇ Ра)[ІІ YKpaїIНI та 

статті 27 Бюджетного кодексу Укра'І'ни суб'єктом права 'ЗаКОІщцавчої іJlіціаТIІВ!! 
не надано фінансово-еКОllоміЧНIІХ обгрунтувань до 1<1КОlюпроекту (включаЮЧIІ 

відповідні РО1раХУІІЮІ) та ПРОПО'3I1Цій змін ло заКОllодаВЧIІХ актів УкраїlІІ1 щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел ДОJЩТКОВІІХ надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної РаДIІ України 

ввюкає, що за результатаМIІ РО'jГЛЯДУ В пеРШОJ\IУ ЧIПf1нні заКОНОllроект може 

бути ПРНЙІІЯТИЙ за основу з УР<lхуваНflЯМ висловлених НI1М зауважень та 

пропо·шціЙ. Зокрема, зазначається, що запропоновані ЗI\fіllll стосуються не лише 

ВІІЩІІХ lIав'!аЛЬНIІХ закладів, а й інших установ та організацій, шо фінаl1СУЮТЬСЯ 

за рахунок коштів держаВIІОI'O бюджету, що потребує СIlстеМllОГО врегулювання 

цього питаllНЯ. Крім того, вважається, що ФУlІкціонування запропонованого 

механі'Зму відшкодування коштів 1Іа виплату пільгових пенсій може 

розглядатися як Т!lJ\I'lаСОВIІЙ захід - до 'Запровадження пільгового пеllсіі1110ГО 

забеЗІІеченн}! через професійні та корпоративні фонди, яке має здіfiСlІІоваТIІСЯ 

згідно з OKpe~I!!M законодавчим актом, як це передбачено у п. 2 РОlділу ХУ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування». 

УХВАЛИЛИ: 

[. [Іроект Закону України про внесення змін дО ПУНКТУ 2 Р0'3ділу ХУ 
«Прикінцеві IЮJlоження» Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку 

пільгових пенсій ВИЩИМИ навчальними закладаМ1І) (реєстр. N~ 3732 
відО5.12.2013), поданий народними депутатами України ВащукК.т., 

ШаРОВl'IМ І.Ф., має вплив на ПОКЮНlIКlI бюджету (збільшує ВlІтрати державного 

бюджету для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду Україlll!). 

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

ВВОдllПIСЯ в дію не раніше І січня 2() 15 року, а післsr 15 липня 2014 року - ІІС 

раніІНС 1 січня 2016 року (або 1 сі'IНЯ наступного за Ц1lМ року залежно від часу 
!1рl!ііllЯТТЯ закону). 
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") Ik ріlllellllЯ н,щіслаТII КомітеlУ І3ерхоІ31ЮЇ РаДІ І УкраїНІ! у cllpauax 
пеllсіОllсрів, ветеранів та iIlBaJli)(iu. 

1.2.53. СЛУХАЛІ'І: 
IlІфОРl\lацію про проект Закону УкраїlІІ1 про внесення змін до статті 140 

Податкового кодексу УкраїНІ! щодо осоБЛlІвості стимулювання підприємств 

(реєстр. N22085a (доопрац.) від 05.12.2013), поданиil народним депутатом 

УкраїlІІ1 Пономарьовим ЛЯ. 

ВідміТIІJlIІ: 

ВідповідаЛl,IІІIМ за розгляд заКОllOпроекту є Комітет І3ерховної PaДlI 

YKprIЇНlI з ПlІтаllЬ податкової та 1\1ІІТ1IОЇ політики. 

'Законопроектом пропонується доrЮВНИТIІ перелік витрат ПОДВIІ1НОГО 

призначення, які враховуюТl,СЯ при l3изначенні об'єкта оподаткування Іroдатком 

на прибуток, ВlІтратаМIІ плаТНlІка податку (крім капітальних, які підлягають 

аМОРllпації) на утримання та експлуатацію закладів охорони здоров'я, 

профілаКТIІКИ і допомоги працівникам, баз відпочинку праціВllІІків, 'Закладів 

благоустрою та 01елеrrеllllЯ, зоологічних парків, лазень. ПРІІ цьому 

ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до вимоги щодо ВlІзнання ВІІтрат на утримання та 

експлуатацію відповіДНІІХ об'єктіl3, внзнаЧIІВШIІ умовою неl3llКОIШСТШIНЯ таких 

об'єктів '3 метою отримання ПРllбутку, а не доходу. 

Запровадження такої НОРМІІ призведе до збільшення витрат платника 

податку і, відповідно, зменшення IшдходжеНh податку на ПРllбуток rrідпрr!ємств 

до бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обl'РунтуваНIІЯ (включаючи відповідні розрахунки) та ЩJOПОЗlщії змін JlO 

законодавчих актІВ У країІІІ! щодо СКОРОllення витрат бюджету та/або 

ПрОП01111(11 джерел ДQJЩТКОI3ИХ надходжень бюджету для досягнення 

-збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

УкраїНІ! (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної РаДІ! У країІІІІ 

(частина третя статті 91). Крім ТОІ'О, відсутність інформації про кількість Т,І 

результаТІ! госнодарської діЯЛhності суб'єктіl3 господарювання, яких будуп, 

стосуватися законодавчі зміни, не дає можливості Міністерству фінансів 

УкраїН11 ВIІЗI\3'1I1ТIІ вартісну веЛИЧІІНУ I3ПЛlIВУ ЦЬОІ'О законопроекту на 

покаЗlІІll<І1 бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВI1СНОВКУ 

законопроект не підтримує та зазначає, що надання додаткових переваг 

окремим платникам податків суперечить одному з основних принципів 

поБУДОВІ! СlІстеМI1 оподаткування, визначеному статгею 4 Податкового кодексу 
УкраїНІІ, ЯКИЙ передбачає рівність усіх плаТНlІків податків перед законом, 

недопущення БУДЬ-ЯКІІХ проявіl3 податкової дискримінації, забезпечення 

однакового підходу до всіх плапшків податків. 

ВllсrЮ130К ГОJlОI3l!ОГО JШУКОl30-експертного управління Апарату І3еРХОI3І10Ї 

Родн УКр,ЙII!1 НС IІпдіііШОIJ. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про ВlІесення ЗМІІІ дО стапі ] 40 Понаткового 
кодексу УкраїІII! щодо осоБJlllRості стнмулюшшня lIIД!lРНСМСПI 

(реєстр. N~ 2085а (доопрац.) від 05.12.20] 3), ІlOДа! Ініі нарОДllІІМ деIIУП\Т()~1 

України Пономарьов~1М А.В., матиме BllJllIlJ на покаЗННКl1 бюджету (пршведе до 
зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від податку на ПРl1буток 

піДПРllЄМСТВ). 

У разі прийняття відповідного закону до ] 5 ЛІІПНЯ 2014 року він має 
ВВОДІПJJСЯ в дію не раllіше ] січня 20] 5 року, а після 15 JIlIПI!Я 2014 року - не 

раніше] сі'lНЯ 20] 6 року (або І січня наступного за цl!м року залежно від '!аСУ 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.54. СЛУХАЛИ: 
І нформацію про проект Закону У країни про внесення зміll до деяких 

законодавчих актів УкраїНІ! що](о іІІвалідів, які займаЮТhСЯ не'залежною 

професійною діяльніспо (реєстр. N~ 40] І від 23.01.2014), поданий наро/щим 
депутатом Україl!І1 Сушкевичем В.М. 

ВідміТІІJlIІ: 

l3іДПО13ідальннм за РО'JГЛЯД законопроекту (" Комітет Верховної Ради 

УкраїІІІI у справах пенсіонерів, 13етераlIів ЛІ інвалідів. 

У законопроекті шляхом внесення змін до заКОllів УкраїНІ! «Про OCIIOВlI 

СОllіальної заХllщеності інвалідів В Україні» та «Про збір та облік ЄДlIlIOГO 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страХУ13ання» IІРОНОІіУЄТЬСЯ 

ЗВlЛЬНІ1ТИ від обов'язку СПJJaТIІ ЄДІІІІОГО внеску ІІа загальнообов'Я1кове 

державне соціалыlе страхування іIlвалідів, які отрнмуюТh BiДHOBiДlIO до ]аКОIlУ 

Ilснсію або соuіалыly допомогу та займаюТІ,СЯ не"!алеЖIІОЮ професі!IІIОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ. 

У гfояснювалыlійй записні до заКОIlОllроекту зазначено, що реалі'IШlія 

заКОНОllроекту СПРlІятиме підвищенню couiaJII,Hoї заХIlщеності 13і)(IlО13ідної 

категорії громаДЯIІ ІІІЛЯХО~І ЇХ самозайнятості. 

Однак, ГОЛОВlІе haykobo-еКСllертне упра13ління Апарату ВеРХОВIІОЇ Ради 

УкраїНІ! у своєму експертному висновку зазначає, що lleCllJJaTa інваліда~lll, які 
займаються незалежною професійною діяльністю, страхових внесків (ЄДlIHOГO 

13неску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуваIlНЯ) на y~IOBax і в 

ПОРЯДКУ, визначених законодавством, на добровіл ЬНІІХ засадах rюзбаВlIТЬ їх 

права на перерахунок пенсії, що в свою чергу Уllе~IОЖЛlIВIПЬ покращеllНЯ Їх 

матеріального стану. 

Запровадження законопроекту прюведе до зменшення надходжень до 

Гlенсійного фонду і, відповіДlIO, до збільшення видатків державного бюджету 

ІІа ПОКРIlТТЯ дефіl(lПУ uього фОIlЛУ. 

Проте, ЛО заКОНОllроекту не Шl}ЩIIO ФіllаIlСО130-еКОIIЩlіЧIIС оGJ'РУIІТУШllIIfЯ 

(включаЮ'!1І віJtlI013іЛllі розраХ)'НКIІ) та IIРОПО"3lщії l~lill ло З~IІ<ОIlОЛНВ'IIIХ <l1,тін 
Україl1ІІ щ<що скорочення витрат ()ю](жету Ta/af)o IІ1ЮПОl1111ії )lжеРС'J[ 



ДО)laТКОВIІХ JlaJtХОДЖСНI, бюджету для J(ОСЯГlІСIІШІ збаJJ<lнсоrзШІОсті бюджету, що 

не відповідає IJШIОI'ам l;юджеТlJ()ГО кодексу України ('ШСТlIIІа Jlсрша статті 27) 
та РеГl1,ЩСIІТУ Верхоrзної Ради УК[JаїIІІI (частина третя стзпі \) І), 

KpiJl.I того, ві)(сутнісТ& ФіflаflСОIJо-еКОflоміЧНIІХ обrРУНТУВіШЬ Ilе ЩЄ 

Jl.ЮЖЛlшості Міністерспзу фінансів УкраїНІ! ВlІ3l1аЧI1ТІІ вартісну веЛIІЧIІНУ 
ВПЛIIВУ законопроекту на покаЗШIКIІ бюджету. Положення законопроекту І1ЮДО 

набрання чинності відповідним законом з дня, настуш!Ого за днем 110ГО 

опублікуrзання, не узгоджується 1 чаСТIІНОЮ третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу У країНІ!. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! у СIJОЄМУ експертному ВІІСНОВКУ вважає 

П[JlІl1няття законопроекту недоІ\ілы�i\l та зазначає, що надходження від сплати 

ЄДІ 11І0 ГО ВНССКУ є основним джерелом наповнення бюджетів фондів 

'mгшIы�oоБоIJ'' Я1КО130ГО держаl:!НОГО соні ального страхування та Пенсійного 

фонду України, а тому запропонованс у законопроекті :шільнення від Сlrлати 

внеску ПРI!1!3еде до розбалансування бюджетів ЦІІХ фондів, 

Крім того, Мінфін зауважує, що надання привілеїв при сплаті ЄДIlIЮГО 

внеску ДЛЯ окремої категорії плаТІJIIків призведе до масових порушень 

платіЖIІОЇ ДIІСЦIІПJIіНIІ та до аналогічних звернень іНШ~1Х осіб. 

ЗгіДIІО '1 еКСllерпlИМ ВІІСНОВКОМ ГОЛОВIІОI'О науково-експертного 

управліНIІЯ Апuрату Верховної PaДlI УкраїНIІ за ре1УJIьтатаJl.Ш розгляду у 

ІІСРШОМУ ЧlІтанні заКОllопроект може БУТІ! прийнятиl1 за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIlУ України IlрО внесення ]мін до деЯКІІХ заКОllOдаВЧllХ 

актів УкраїНІ! щодо інвалідів, які заlJмаються незалежною професіl1ною 

діяльністю (реєстр, N~ 4011 IJід 23.01.2(14), поданиl1 народним депутатом 

УкраїlI1! Сушкевичем Н.М" матиме вплив на показники бюджету (ПРИ11:!сде до 

збільшення видатків державного бюджету на ПОКР"ТТЯ дефіциту Пенсійного 

фонду У країНI!). 

У [Jюі приl1l1ЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
В!30ДlПIIСЯ в дію lІе раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛІІПНЯ 2014 року - не 

ранішс І січня 20 І б року (або І січня наступного 1а цим року залежно від часу 

ПРllііняття З3КОIIУ), 

2, Це рішення надіслаТІ! Комітету Верховної Ради України у справах 

l1енсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

законодавчих актів України (щодо недопущення побиття громадян та 

забезпе'lеНIІЯ ЇХ консппуційного права на свободу МИРНИХ зібрань) 

(реєстр. N~ 3733 від 05.12.2013), подаНIІЙ народними депутатами УкраїНІ! 

ЯцеНЮКОI\І АЛ., ТЯПlllбоком о.я. 

ВіДJ\lіТlIJ1ІІ : 

ВіДІІовіЛШlhl1llМ 1<1 СУПРО130джеНlІЯ законопроекту є Комітет з питань 

заКОІЮД<lIJ'ІОГО 'Нl6С'lllеЧСНIІЯ пра1300ХОРОlIІІОЇ діяльпості. 
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ЗаКОIlопроекпщ заПРОl101l0Ш.1Ilі З~lіllll до '{,IКОllі[l УкраїlІ1І «І Іро 'ШГ<lЛІ,IIУ 

СТРУКТУРУ і 'ІllсеЛhніСТh МіністеРСТВ[1 ВllутріШllіх Сllрав УКР[1Ї!IІІ» та «Про 

міліцію», 31'іДlЮ з ЯЮ!МІІ ПрОIlОНУЄТhСЯ за6е3I1е'lIIП! до І ЛЮТОГО ~O 1-1 РОКУ 

СКОРО'lення '3агшІыlїї '1Іlселы�стіi МіllіСI'срства [llІутріШllіх СПР[1В Україll1f у 

зв'юку 3 ПОВІІОЮ ліквіданією та JlO'Jформуванням спеціаЛLIIОI'О 11ілрозділу 

Міністерства внутрішніх справ У країНІ! «Беркут»; позбаВIfТIІ рЯДОВIlі1 Т[1 

на'lаЛЬНlЩЬЮIЙ склад спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ 

УкраїНІ! «Беркут» BIIICbKOl3l1X та спеціальних звань; заБОРОlІlІПI 

началыlщькомуy складу спеціального підрозділу Міністерства [llІутріШJlіх Сllрав 

УкраїНІ! «Беркут» протягом 5 років перебування на БУДЬ-ЯКІІХ lюсащ\х у 

правоохоронних органах УкраїНІІ, 

Як вк;лано у ПОЯСНЮВ[1ЛЬJlій записці, ре[1лі1ш~ія законопроекту не 

потребуваТl!ме додаТКОВIІХ фінаНСОВIІХ ВlІтрат із Державного бюджету YKpaїНlI, 

Однак, резлізаl!ія запропонованих у заКОllопроекті IlОрМ може 

lІотреБУШlТI1 додаТКОВIІХ видатків держаВІІОГО БЮj\jкету, зокре~lа на виплату 

вихідної ДОІЮМОПІ ПРI! звільненні із службн, В1ІІ1Л3Т11 пенсій, компенсації 1а 

речове 1>ШЙНО, вирішенні іНШІІХ ПlІтань соніаЛЬ!IОI'О захнсту звіЛhнеШIХ осіб та 

Інше. 

ОДНО'ШСІІО, у 1І0дальшому МОЖЛlІва економія видатків у ЗВ'Я1КУ із 

скороченням ЧJlсельності органів внутрішніх справ, 

Проте, розроБНIІКОМ всупереч ВНl\югам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної РаЛІ! України до 'ЗаКОllопроекту не 
надано фінансово-економіЧНIІХ обфунтувань (розрахунків), а також ПРО!1О'нщій 

З~lін до законодавчих актів України шодо скорочення ВlІтрат бюджету та 

джерел додаТКОВI!Х надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету, 

Ра'Зом з ТI1М, Міністерство фінансів УкраїНIІ у своєму експертному 

висновку до законопроекту зазначає, що проект закону не міСТІІТЬ питань, що 

відносяться до компетенції Мінфіну, 

Термін набрання ЧlІнності, ВИЗШlчений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, шо 
закони України або ЇХ окремі положення, які ВПЛllвають на показНIІЮI бюджету 

(З~lеншують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, 11\0 настає за плаНОВІІМ, 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатаМl1 РОЗГЛЯДУ у 

першому читані 'шконопроект доцільно відхилити, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України "ро внесення змін до Закону УкраїIІИ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення 

побитгя громадян та забезпечення їх КОНСТlІтуційного права на свободу 1>!lIРНJlХ 

зібрань) (реєстр, N~ 3733 від 05,12.20 І 3), подаННIІ ІІародними депутатам!! 

УкраїНІ! ЯнеlllОI<ОМ А.П., ТЯJ"НllБОI<ОМ о.я" має ВІ1Л11В ІІа ПОКа1IІIІКlI бюджету 

(l\JOже збіЛ[,[J1![ТIІ!-щеllllJllТlІ видаТКI! деРЖШJ!lОГО бюджету). 
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У Ріпі прийmптя відповіщюго закону до 15 ЛlIПНЯ 2014 року віll мас 

ВВОДlfТІll:Я в )lію не р[Н[іше І січнн 2015 року, а нісля 15 лппня 2014 рОК)' - НС 

раніше І січня 2016 року (або] січня наСТУllНО[,() за цим року залежно від часу 
llрllііШППI закону). 

2. Це рішення надіслаТІІ Комітету Верховної Ради УкраїНІІ з ПlІтаlIЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію [ІРО Іlроект Закону УкраїНІІ про дсрживну піДТРIІМКУ засобів 

масової інформації та соціa.rlы�йй Захист журналістів (щодо уто'[нення поняпя 

«праціВІIIIКII засобів масової інформації приріВЮІНі до журналістів» та усунення 

ПРОТllрі'l між OKpe~IIIMII законодавчиJl,Ш актаМIІ УкраїНІІ) (реєстр. N~ 3577 
від 07.1] .20] 3), ПОдalШЙ нароДн!!ми депутатами України Стецем юя., 

ПорошеНКО~1 п.о. та іШШIМ[I. 

ІЗідміТIIJIІІ: 

ГОЛОВНІІМ з ПІДІ·ОТОВКИ ти поперсднього розгляду проекту заКОIlУ є 

KO~liTeT Верховної Радн УкраїlIll 3 ПІІЛІНЬ свободи слова та інформації. 
ЗаКОНО!lроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внест!! зміни ДО Закону У краін!! 

«[Іро державну піДТРIi~IКУ засобів масової інформації та соціаЛhНИЙ 1ахист 

журналістів» 1311 клаВl І ІІІ ііого назву у новііі редакції та передбачається УТОЧІІІІПТ 
IІсрелік ПРШ.lіВНlІків засобів масової інформації прирівняних до журналістів. 

Так, зокрема, ПрОПОIlУЄТЬСЯ до професії журналістів прирівняти ВСдУ'IІІХ, 

кореспондентів, ОJ·ЛЯЩl'lів, редакторів, члснів редакцій та реД<lкніЙНIІХ J(ОЛСІ·ііі, 

операторів фОТО, відео, МОIПЮJ<lIОГО устаткування. 

Як зазначено у ПОЯСНlОваJII>нііі 331lИсці до заКОI10ПРОСКТУ, ЙОГО реалізаllія 
не потребує додаткових Вlттрат з Державного бюджету УкраїНlI. 

Проте, Вllровадження JlОложень ,аКОllопроекту ВПЛИllе на ВІІЛЛТКОВУ 

частину держаВНОJ·О бюджету, оскіЛЬJ<lI додаткові бюджетні кошти будуп> 

неопхідні для покращення умов оплаТІ І праці та llенсіЙIlОГО заБСЗ[ІсчеllllЯ 

операторів фото, вілео та монтажного устаткування. 

Адже, відповідно до НаціО\lального класифікатора УкраїІIІІ 

(КлаСllфікатор професій ДК 003:20 І О), затвердженого наказом Держав!!ого 

K()~liTeTY Украіни 1 питань технічного регулювання та СПОЖIIВ'Іоі поліТИКIІ 

від 28.07.20 І О р. N~ 327, професії кінооператорів, мо!!тажерів, операторів відео
та звукозап ису, операторі в-кіllокореспондентіl3, фотокореспонденті в, 

спеніальних фотокореспондснтів віднесено до «фотографів та операторів 

устаткування для реєстрації зображення та звуку» (КОД 3] 31) підрозділу 313 
«ОпераТОРІ І ОIlТIIЧНОГО та елеКТРОllllOГО устаткування» розділу 3 «Фахівці» 

Класифікатору, в той час як професію журналіст віднесено до професіоналів 13 
галузі літсратури (КОД 245]) підрозділу 24 «Інші професіовашш розділу 2 
«l1рофесіОJJaШI» даного КлаСllфікатору. 

Разом з ТНМ, IІОlІllІреШJЯ умов ІІСllсіііного за6езпеЧСНІІЯ журналістіl1 ІІа 

3[J'!Ha'leHY КПТСП1ріlO осіб IІрll1всле )Ю ,fiіШ,ШСIlIIЯ Rlщатків Пеllсіі1ноf'O фОllJlУ 
УкраїШJ, ІІЮ ЗУГ,І()ВІІТЬ IІсопхіДllість СlIРЯl\IУВШllIЯ КОШТІв державного БЮJl)КСТУ 

jlШІ "3аfiС·!lJечеIlllil ГЮГО ·збалансоваJІОсті. 
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Враховуючи IІllщсзаЗlшчене, 3ПДІ\О з 'Н1С1'l11l01O ТРСП,(1І0 ста пі 91 
РсглаМСІІТУ ВеРХОВІ/ОЇ Ради Україl1ІІ та 'ШСТlIIЮЮ lІеРIJIОЮ статгі 27 г,ЮJlжеТlIОНJ 
кодексу У країни до даного 'щконопроекту 11 aJI ежltТl, подаТІ! ФіflaIlСОВО

еКОIІОl\lічне обгрунтування з відповіДНИМIІ розраХУl\каМIt та ПРОПОЗИl{ії змін до 
законодавчнх актів Укра'іни щодо скорочення витрат бюджету та/або джерсл 

додаткових надходжень бюджету для ДОСЯГlIСIНIЯ збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з ТІІМ, відповідно до частини першої розділу ІІ «ПРlІкінневі 

положення» законопроекту, цей закон набllрає ЧИНlюсті з ДНЯ ііОl"О 

опублікування. Проте, відповідно до положень 'lаСПIlI!І третьої статгі 27 
Бюджетного кодексу УкраїНІІ, заКОНIІ України або їх окремі положення, які 

ВПЛIIВЗ\ОТЬ на показНИКIІ бюджету (зменшують надходжеIlJ!Я бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і ПР!lймаються після 15 Л!lПI/Я року, що передус 
плановому, вводяться В дію не раніше rю'штку бюджетного періоду, що настас 

за плаНОВІІМ. Тому, відповідні ІЮРМІІ запропоноваllОГО проекту 'ШКОНУ, у разі 

його ПРИЙНЯТТЯ, rювинні застосовуваПIСЯ відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму еКСllерпюму ВІІСНОВКУ з,пначає, 

що приf1няття заКОIІОJJроекту ВПЛlІне ІІа ВlІдаткову 'ІасТІШУ бюджету та 

збіЛЬІШПЬ ВllДатки Пенсіf1JIОГО фонду України. 

Зважаючи на те, що дефіцит Пенсійного ФОНДУ України ПОКРllваПI,СЯ 1а 

рахунок коштів дсржавного бюджету, вважаємо, ШО "рні1няття рішень, які 

СПРIIЧJlНЯТlШУТЬ необхідність здііlclIеlllrя додаткових Вlщатків із ДержаВlІОГО 

бюджету У країIІІІ, є неД()llіЛЬНIІМ. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму експертному ВИСНОВКУ I3ІIСЛОВЛЮЄ ряд 'шуважень до lюдarюго 

законопроекту та заЗIlачає, що законопроект потребує доопращоваllНЯ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про державну п іДТРIІМКУ засобі в ~HH:OBOЇ 

інформації та соціаЛЬНIІЙ захист журналістіu (щодо УТОЧJlення ПОНЯТТЯ 

«ІІраніВНIІІ<ІІ засобів масової інформаllії прирівняні ДО журналістів» та усунеНJlЯ 

протиріч між окреМllМИ законодавчими актами України) (рсєстр. H~ 3577 
від 07. І І .20 І 3), поданий rШРОДНllМl1 депутатами України CTeцe~1 ІО.Я., 

Порошенком П.О. та іншими, має вплив на покаЗНИЮI бюджету (1біЛЬШIIТЬ 

видатки державного бюджету, у тому числі на покриття дефіниту Пеllсіііl\ОГО 

фонду України). 

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

ВВОДІПІІСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а JJісля 15 липня 2014 року - не 

раніше] січня 20 І 6 року (або І січня наСТУШlОl'О 1а ІНlМ року залежно від часу 

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішсння lІадіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з Illпаш, 

своБОДIІ СJюва та інформаllії. 
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1.2.57. СЛУХАЛІІ: 
Інформацію IІрО проект ЗаКОIlУ УкраїНIІ про ВllссеllНЯ Зl\lіll до ДСЯІШХ 

законів УкраїlllІ щодо оформлення нідумерлої СШ1ДЩIІШI (реєстр. NQ П20п 
(JLOOllpall.) від 20.0 1.20 14), подаНIІЙ ШlрОДIІІ І 1\1 11 дспутатаМIІ УКРПЇШІ 

ДеРlшчеl\1 АЛ., с..:мітюхом Г.Є., ШевцеВIfМ Д.О., MapTOBIII!bКlIM А.В. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет '3 питань правової політики. 
3aKOllonpoeKT пропонується внести зміни до статті 83, 84 та ПерехіД!lIІХ 

положень Земельного кодексу України та встаНОВIІТIІ МОЖЛlІність 

тсрlпоріплыІІхx громад набуваТIІ у комунальну власність земельні діЛЯНКIІ, які 

ВIІЗНl:lllі відумерлою спадщиною та розташовані у межах відповідних населеннх 

lІувктів, а такі земельні ділянки розташовані поза межаМIJ населеНIІХ пунктів 

пропонується передавати у державну власність. 

Крім того, відновідні ]міНIІ вносяться до цивілыlгоо кодексу УКР,ІЇІ-ІІІ та 

цlІвілыІ-проllесуальногоo кодексу України, ЯКИМІІ УТОЧНЮЄТЬСЯ ЦlІвільно

праВОВІІЙ статус спаДЩlІІ1ІІ ВlІзначеної судом відумерлою. 

Разом '3 ТlIМ, ПРОПОIlУЄТЬСЯ ввести зміни до статтей 4, І б та 19 ЗаКОIІ)' 
УкраїIІІ! «Про оренду землі», встановивши, що після СIlЛИВУ ОДІЮГ0 року З 'Іасу 

відкрlПТЯ СІШДЩІІІІИ та до моменту набрання законної СІІЛИ рішення суду "ро 

R1IЗШIННЯ СІШДЩІІІІІІ відумерлою, земельні ділянк!! можуть передаваТlIСЯ в 

оренду громадянам та ЮРИДИЧНИМ особам у межах населеного пункту -
відновідною сільською, сел!!щною, міською радою, а за межами населеНIІХ 

IlYHKTiB - районною державною адміністрацією. 

Згідно із ПОЯСІІІовальною заПIlСКОЮ до законопроекту, його реалізація 

JЮЗВОЛlIТЬ збіЛЬШI1ТIІ надходження до місцевих бюджетів у сумі ПОllад 

900 МЛlI l'p!!Bellb щорічно. 
Проте, через відсутність інформації щодо площі земель 

сіЛЬСЬКОI"OСІІодарського ПРlІзна'lеНIIЯ, яка не переоформлена та фактично не має 

І'ОСПОДЩJЯ, Міністерство фінаllсів не в змозі нідтвеРДИТIІ інформацію 

розробника проекту закону щодо збільшення надходжень місцевнх бюджетів. 

Слід заЗIШ'ІIІТИ, що нормаМIІ чинного Закону України «Про оренду землі» 

встаllовлеllО, що орендодавцями земельних ділянок є віДllовідні органи 

місцевого самоврядування. 

Отже, реалізація законопроекту може ЗУМОВІІТІІ l1ерерозподіл надходжень 

від оренди 'Jемлі між дсржавним та місцеВIІМ бюджетами. 

За eKCllepTHIIM висновком Міністерства фінансів України реалізанія 

законопроекту не ВIlЛllllе на видаткову частину бюджетів та може прнзвести до 

збільшсння надходжень до державного та місцеВIІХ бюджетів. 

ЕкспеРТIІ"Й ВІІСНОВОК Головного haykobo-еКСllертного управління 

АІІара'гу Верховної РаДIІ УкраїНІ! заКОНОllроект на даний 'Іас відсутній. 

УХВАJlИJlII: 

І. І Іроект ЗаКОIlУ Україн!! про внесення змін до деЯКІІХ законів Україl1ІІ 

ІЦОДО оформлеllНЯ відумерлої СIlПЮЦШIІІ (реєстр. Нц 2~20a (ДООІІРШ(.) 
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віл 2().о І .2() 14), IIОДШlllіj НЩ)()JLlIII~llj JL~IIYTaT:l~11I У країlІl1 ДcpKa\le~1 A.JI., 
Сl\lітlОХОМ г.е, ШСlll!еВIІМ Д.О., МаРТОВlIIlI,ЮIМ Л.В., І\1<lЄ ВПЛІІВ ІІа IЮКЮ!lIIЮI 

бюджету (І\ІОЖ~ 1YMOUlIТII перерозподіл I!:lДХОДЖСIІЬ від ()P~"Дll землі між 

деРЖШJIІІІl\1 та міСllеВlІl\1lI БIOДЖСТ:lI\III). 

У разі IlРИПIІЯТТЯ відповіЩlOl'() 'закону В!ІІ І\юже набllраПI ЧIlІІІlОсті у 

теРl\lіll, гшзначеНIІЙ автораl\Ш заКОllопроекту. 

2. Це рішення надіслаТIІ [(()мітету Верховної РаДІ! України з питань 

правової поліТІІКИ. 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО деЯКІ!Х 

законодаВЧlfХ актів України щодо дсреГУЛЯЦ!1 РІІНКУ цукру в Україні 

(реєстр. N~ 41 ()7 від 06.02.20 І 4), поданнй народними депутатами України 

Пилипенком в.п., Кулінічем 0.1. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з II!lтань аграрної 

поліТIІКlI та земельних відносин. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внеСТIІ 31\111111 до законів України 

«Про державне регулювання імпорту сіЛЬСЬКОГ()Сlюдарської ПРОДУКЦІІ» та 

«Пр() лержавне регулювання ВlIроБJНщтва і реалізації ЦУКРУ» в чаСТlІні 

скасування положень щодо державного регулювання виробництва ЦУКРУ та 

ЦУКРОВІІХ буряків, яке !ііІ сьогодні здійснюється шляхом застосування квот на 

В[fробшщтво цукру, що поставляється на внутрішній ринок, та встановлення 

мінімаЛЬНIІХ цін на цукор і цукрові буряки. 

Крім цього, законопроектом передбачається внести зміни до Закону 

України «Про встановлення тарифної KBOТlI на ввезення [j Україну цукрУ-СllРIllО 

з ТРОСТIf/llI» щодо збільшення тарифної КВОТІІ на цукор-сирець з TI1OCТlllll1 з 260 
до 267,8 тис. тонн (що відповідає ПРОТОКОЛУ про вступ України до Світової 
організації торгівлі), а також до Закону УкраїШI «Про МІІТШ!Й таРl1ф УкраїНІ!» 

в частині зменшення ставок МlІТа на БУРЯКОВІІІІ (код УКТЗЕД 170112) та 
ТРОСПІІІІІИЙ цукор (КОДІІ УКТЗЕД 170113 та 170 І 14) з 50 до 5 відсотків. 

Згідно 3 лоясшовальноlO :щпнскою ДО заКОllопроекту 3Нllжеlll!Я стаВКIІ 

мита до 5 відсотків на БУРЯКОВІІЙ цукор може призвести до росту обсягів 

імнорту цукру і сягнути до 50 відсотків обсягу споживання цукру в Україні. 
Ра-зом з ТI1М, за інформацією Міністерства фінансів України, імпорт 

ТРОСТІІНlIОГО цукру У 20 І 3 році здійснювався за кодом УКТЗЕД 17011 І в межах 

тарифної квоти відповідно до ПРОТОКОЛУ про вступ України до Світової 

організаНIІ торгівлі (імпортовано тростинного цукру та ЦУКРУ-СИРЦЮ 
187,6 тис. тонн), що складає лише 72,2 відсотка від загального розміру КВОТІІ, в 
рамках якої ставка мита складає 2 відсотка. Тому зниження ставки мита на 
тростинний цукор до 5 відсотків не ПРlІзведе до ПОllП1IВНОГО економічного 
ефекту, а навпаки матиме негапlВШ!Й впшlВ на цукрову галузь вУкраїІІі. 

�-ІезваЖaJОЧIf на те, що 1аконопроект маТlІме негап!шшіj впЛlIВ Шl 

lюказНIІКIІ доходів державноГ() бюджету, його авт()рами не налаllО ПІЮПО11щііі 

Зl\lін JlО законодавч!!х актів УкраїНIІ щодо скорочення витрат бюджету та/а60 
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джерсл )lOЩІТКОВlIХ IІnЛХОДЖСIІІ, бюджсту для ДОСSll11СІІШІ '!бnШlІІсонаllості 

БЮJlжету. Ilc lІе відповідає UltМОП\1\1 'Н\CТltllll I1СРШОЇ стаЛ'і '27 l:іюджеТJЮI'О 

колексу У країІІІ! та '1ПСТIІІШ третьої стапі 91 Реl'Jшменту ВеРХОВIІОЇ РаДІІ 

УкраїIІН. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набраllНЯ ЧІІІ ІІІ ості 

відповідного закону (1 дня його опублікуванням) не відповідає ВlІмогам 

чаСТlIІШ третьої статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІІ 1І1ОдО терміну набрання 
ЧlllіНості законів УкраїIІИ, які мають вплив на покаЗНlIКН бюджету, та 

нідпункту 4.1.9 пункту 4.1 стапі 4 Податкового кодексу УкраїНІІ щодо 

стабілы1стіi податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту не піДТРІІМУЄ ПРОПОЗІ!ції щодо внесення змін до Закону України 

«Про МИТНИЙ тариф України», ЯКИМІ! передбачається зменшення ставок мита 

на буряковий та ТРОСТІІННИЙ цукор з 50 до 5 відсотків (пункт 4 розділ І 

законопроекту), та зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IlрО внесення змін до деяких законодавчих 

актів УкраїlІ1! щодо дерегуляції рИНКУ цукру в Україні (реєстр. N!! 4107 
від 06.02.2014), поданий народними депутатами України llІ!lІІlІ1енком в.п., 

Кулінічем 0.1., матиме вплив на показНІІКИ бюджету (призведе до змеНШСIШЯ 
доходів держаВІІОГО бюджету від ввізного мита). 

У разі ПРIlИНЯПЯ віД!lовіДlЮГО закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І сі<шя 2015 РОІ<У, а після 15 липня 2014 року - не 

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

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної поліТIІКІІ та земельних відносин. 

1.2.59. СЛУХАЛИ: 
ІІІформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (ЩОДО особливості справляння земельного 

податку) (реєстр. N~ 4044 иід 28.01.2014), ПОДЮІІІЙ народним депутатом України 
НемілостіВIІМ В.О. 

ВідміТIІЛIІ : 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та МІІТНОЇ ноліТIІКИ. 

Законопроектом пропонується ПРОДОВЖИТИ дО 01.01.'2020 р. звільнення 
від оподаткування земеЛЬНIІМ податком суб'єктів: КОСl\lі'IІЮЇ діялыІстіі ('11Інна 

норма - щ) 01.01.2015 р.), літакобудування (чинна норма - до 01.01.2016 р.), 
суднобудівної ПРОl\lІІсловості (чинна норма - до 01.01.2016 р.). Також 

IIIЮllOllУЄТI,СЯ запроваДIІПI дію нільгового рСЖІІМУ оподаткування '3емеЛІ,НIIМ 

ІЮ)l<!ТКОI\J )(0 () 1.0 1.2020 р. ДJІЯ l:y6't'KTiB ВllроБНIІІ(Тва Riiit:I,KOBIIX траJIСПОРЛШХ 
·щсобів. 

Ві)(llOl!іНIІО 'ІС) '1ПСТIIIІІI Jlершої статті 6() l.)ЮllжеПIOI·О кодексу УкраїІІІІ 

IIЩ1Л\ 'за ]С~IJIЮ Ilа.lIСЖIIТI, до ДOXO)IIВ 1\11t:ltel!ll.'i ()юджсгів, ЩО не врахов)'єп,ся 
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IlрlІ Пllll"l'I~l!llі мі,К()ЮДЖ~ТlIІIХ траllсфертів, Огжс, р(1'!lІl1lрСIІIIН к()ла 

-JilСТОСУННIІIIЯ IlіШ,I'ОI30Г() ОГlО)ЩТКУВalIШI '\ 11 СIIJI<lПI IlРlІ'зведс )10 втрат 

віДllOпіД!ІIІХ доходіІЗ ~lіСllеШIХ БЮJlжстів, 'ЗгіДIІО і'! пансю 103 ІІЬОГ() !(ожксу 

lІаДilНIІЯ державою подаТКОВIІХ lІілы�,, які -J~IСllIIIУIO'j'l, ЛОХОДlI ~lіСЩ:J3IIХ 

бюджетів, що !Іе враховуються при ВIІЗlІнченні міжбюджеТlІlІХ трансфертів, МіІЄ 

супроводжуватися наданням додаткової дотаЦIІ 'З державного бюджету 

~lісце!:!lШ бюджетам на компеllсацію відповідних втрат доходів міСIІСВІ!Х 

бюджетів, Подані до законопроекту документ!! не містять ПР(НЮЗl!llіі\ щодо 

КОМllенсації місцевим бюджетам П1КІІХ коштів, 

ТаКIІС\1 ЧIlfЮМ, заПРОПОlІовані НОрМl1 законопроекту, у ра11 ІХ реалі3:ЩJl, 

ПРІ1зведуть до 'ЗмеllшеНIІЯ доходів I\lісцеВIІХ бюджетів та потрсБУIЗ~lТl!~IУТЬ 

додаТКОВIІХ видатків державного бюджету ДЛЯ компенсації відrюві}tllllХ втрат 

доходів місцевих бюджетів, 

За оцінкою Міністерства фінансів України обсяг втрат міснеВІ1Х бюджетів 

внаслідок ІІРИЙІІЯТТЯ За1на'!еIlОГО законопроекту СТа!ЮВIІПlме шонаЙ~lенше 

250 млн гривень, 
І lезважаючи ІІа можливі втрати доходів бюджету, автором '3<1КОНОIlРОСКТУ 

не надано фінансово-економічне обl'рунтування (включаЮЧIІ відповідні 

розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих <Іктів УкраїНIІ щодо скорочеНІІЯ 

Вl!трат бюджету та/або пропозиції джерел додаТКОВI!Х lІадходжеllЬ бюджету 1lля 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає ВlІмогам БюджеТІІОГО 

кодексу Україн!\ (чаСТІша перша статті 27) та Регламенту Верховної РаДІІ 

УКР<lїIIИ (чаСТlІна третя статті 91), Пропозиuія автора 'законопроекту щодо 

набрання чинності відповідним законом (з дня HacTY"fJOI'O за )lIle~1 IЇOl'О 

оподаткування) не узгоджується 1 чаСТIІІЮЮ третьою СТ<lтті 27 БюджетноJ'() 

кодексу УкраїlI1! та пунктами 4,1,2 і 4,1.9 статті 4 Податкового кодексу 

УкраїНІ!, 

Міністерство фінансів України У своєму експертному ВИСНОВКУ 'ЗЮIJaчас, 

що законопроект не підтримує, і вважас недоціШ,НIІМ продовжувати Jtіючі 

пільгові реЖИМІ! оподаткування '31 сплат!! земельного ПОД<lТКУ та 

запроваджуваПІ пільговий режим для суб'єктів ВllроБПНlпва віЙСЬКОІШХ 

траНСПОРТlІlІХ засобів, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

УкраїНIІ (щодо осоБЛlІвості справляння земельного податку) (реєстр, N~ 4044 
від 28,01,2014), поданий ІІародним депутатом УкраїlІ1! 11емілостіВІІМ 13,0" 
матиме RПЛlIВ на показники бюджету (ПРll1веде до lменшеllНЯ доходів MicueBllx 

бюджетів від земелыІгоo податку та l!ОтребуваТlІме додаТКОВIІХ Вllдатків 

державного бюджету для компеllсаllії відповідних втрат доходів міС!lеВIІХ 

бюджетів), 

У J1ші нрнйняття відповідІ!О('() 'заКОIlУ ДО 15 J111Г/JlЯ 2014 року ві J( 1\1:1(' 

ВВОДІПІІСЯ J3llilO не РШlіIJIС І сі'lНЯ 2015 РОКУ. а lІіСJlЯ 15 J!!J(lI!Я 2014 року - не 

рнніlllС 1 сі'IІIЯ 201 fi РОКУ (:160 1 сі'lНЯ IIПП'УIIIІОIO 'т ІLІІМ р()[(у lалсжно ві}L 'Іасу 
11]1IJі\ШППI1ак()ну), 
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') Цс ріlllСllІlЯ ІНlДlСЛilТlI KOl;liTCTY ГkРХlНJlЮЇ rаЛIІ УкраїIІІ! з 1ІІІТ<lІІЬ 

ІЮЩІТКОІЮЇ та ~IIITIIOЇ IlОліЛIКlI. 

1.2.60. СЛУХАЛІІ: 
lllформпltію ІІІЮ ІІРОСКТ 'ЗаКОIІУ УКРПЇІІІІ про внссеllНЯ "3міll ЛО деЯКІІХ 

законодаВЧIІХ актів України щодо держаВIІОЇ піДТРIІМКIІ КОНЬЯЧІІОЇ гаЛУ'зі 

УкраїIІИ (peccTp.N~4067 від31.01.2014), подаНIІЙ НПРОДНlIМIІ депутатами 

Україl1JI Терьохіним с.А., Кириленком І.г., Кругловим МЛ. 

Віl\міТIІЛН: 

13ідrloвідa.JlыІІмM за РОЗІ"ляд ЗПКОIІОllроекту є Комітет з питань податкової 

та МIІТlЮЇ поліТIІКIІ. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНІІ дО заКОІІ1В України 

«Про АlІ1юград та ВllllОграДIІС НІ ІНО» та «Про державне регулювання 

внробшщтва і обігу спщпу етилового, коньячного і IlЛОДОВОI'О, алкоголыllхx 

напоїв та ТЮТЮНОВІІХ виробів», згідно 1 якими встановити уr-.ЮВІІ використання 

IІ[1"3ВIІ «коньяк У країllll», з обов'язковим вмістом вітчизняного СПlІрТУ 

КОНI,Я'IІIОГО (до 01.0 1.2() 15р. - не менше 15 %, до 01.01.20 І бр. - нс менше 20 %, 
до () 1.0 1.20 17р. - не менше 25 %, з О 1.01.20 І 7р. - lІе менше 30 %), а також 
ВIІКJlJOЧИТlI норму щодо обмеження видачі ліцензії на виробництво коньяку та 

алкогольних напоїв за коньячною технологією. 

За інформацією розробників законопроект спрямоваНI!Й на захист прав 

СIІОЖlІвачів та на запобігання ухиленню від Оllодаткування. алкогольних напоїв, 

які імпортуються під ВІ!ГЛЯДОМ коньячної СИРОВИНН. 

Як зюначається у ПОЯСlІювальній записці до законопроекту, у рюі 

ПрlІЙIlЯТГЯ 'щконопроекту додаткові надходження доходів зведеного бюджету 

стаllOВИТI1МУТЬ 129,87 млн гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в межах компетенції законопроект піДТРIІМУє. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих 

актів УкраїНІ! ЩОДО державної піДТРIІМКИ КОНЬЯЧНОЇ галузі УкраїНlI 

(pe(CTp.M~4067 від31.01.2014), подаНlІ1! народними депутатаМIІ УкраїIІІІ 

Тсрьохіним с.А., Кириленком І.Г., Кругловим МЛ., матиме ВПЛІІВ на 

покаЗНIІКИ бюджету (призведе до збільшення доходів державного та місцевих 

бюджетів). 

У разі ПРІІЙНЯТГЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНI1 З питань 

податкової та МИТНОЇ політики. 

1.2.61. СЛУХАЛИ: 
ІНфОРl\lацію пrо проект Закону України про ЦllpКlI та ЦИРКОВУ діяльність 

в Україні (реєстр. M~ 3297 від 19.09.2(13), внесений народним депутатом 

України Поваліll т.м. 
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ПідміТIІJlII: 

ГОЛОOlПШ .! піЛГОТОІ3КlI та IІОllереДIІЬОГО РОlГЛЯДУ проекту закону с 

Комітет з IlІпань J(УJll;гурlІ і духовності. 

51к ·Іюначеll() у IJoясІІюш1лыli ·IШIIІСl{і до ЗalШIIOГlIЮСJ(ТУ, ОСІІО ВІ ІІІ 1\ !І І 

завдання lаКОIJOпроекту є забезпеLlення соl{іалы�o-екоIю~lіLIIІIIхx і fIP11BOBIIX УМОIJ 
для ефеКТІІВНОЇ діяльності суб'єктів ЦIlРКОВОЇ діяльності, СТlшулювання 

розвитку національної циркової діяльності та підтримка держаНІІХ Ullрків, 

забезпечення ДОТРlІмання суб'єктами ЦIlРКОВОЇ діяльності законодавства, 

зокрема, у сфері авторського і суміжних прав, органі:зації і проведення 

гаСТРОЛbfВfХ заходів. 

За визначенням автора законопроекту його реалізація не потребує 

додаткового навантаження на бюджет. 

Проте, впровадження окреМ1ІХ положень законопроекту потребуватиме 

СУТТЄВІІХ додаткових коштів державного та місцеВIІХ бюджетів. 

Так, зокрема, статтею 3 законопроекту визначаються основні напрямки 
державної політики в галузі циркової діяльності, серед ЯЮІХ: 

сприяння створенню національного ЦИРКОВОГО про,nукту шляхом 

державного замовлення, надання грантів UIlPKOBIIM колективам, держаВНlIХ 

СТllпендііі і грантів окремим діячам І\ІІРКОВОГО мистецтва; 

- розроблення та сприяння реалізації державних ціЛЬОВIІХ та регіональних 
програм розвитку національної UIlPKOBOЇ діялы�сті,, забезпечення Їх 

фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів; 

- забезпечення підготовки фахівців ниркового мистецтва у навчальних 

закладах та підвищення фахової кваліфікації ТВОР'ІІІХ працівників цирків; 

повне забезпечення правового та соціального заХІІСТУ працівників 

цирку; 

- піДТРlІмка видатних діячів циркового мистецтва, молодих талаНОВIІТИХ 

авторів та ВlІконавців шляхом встановлення держаВНIІХ, комуналЬНИХ та 

галузевих СТllпендій і преміі1; 

створення спеціалізованих організаціЙН!lХ структур для науково

методичного та матеріально-технічного забезпечення Цllрків, 

- передачі земельних ділянок, майна [(llpKaM ІІа праві господарського 

відання. 

Крім того, статтею 11 визначено, що фінансування діяльності Нllрків 

залежно від форм власності, статусу та інших ознак здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету Україн!!, бюджету Автономної Республіки Крим, 

інших місневих бюджетів. 

Разом з Т!lМ, статтею 21 законопроекту передбачається здіі1снеlНlЯ Вllплат 
і допомог, які не передбачені ЧИННИМ Законом України «Про КУЛІпуру», ЯЮII1 

визначає правові засади діяльності у сфері культури. 

Так, зокрема, передбачається для працівників цирку зліilснення доплат!! 

за ВІІСЛУГУ рокіl3, грошових винагород за сумлінну працю та зразкове ВlIКОНШIIІЯ 

ТРУ'nОВIІХ обов'язків, матеріальної ДОІІОМОПІ ІІа оздоровлення [Іід час IJ(lДання 

щорічної віДПУСТКIІ та матеРІаЛЬНУ допомогу для ВIlРIlJJСННЯ СОЦlал[,JfО

rю6УТОВІІХ n итаll Ь. 
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ПОЦ<lIIlIl\! 1Ш<ОIIОIIIЮСКТОI\\ ІIРОПОflУСТЬСН також IІплаТl1 нраво на пенсію '!<І 

ВІІСЛУІ'У років IІрофесіillllll\1 ТВОРЧIIМ IІрпціВВIІКПМ IlІlрків IІе1плеЖllO оіл стюку та 

віку віДllовіJ(lЮ ЛО l1epcJliKY посад, 1атвеРЛЖСIЮJ'О КабінеТО!'>1 Міllістрів УкраїIІII. 
13ІІровацження положеІІЬ законопроекту ВШlIIне на видаткову чаСТIІНУ 

державного та I'.lісцеВIІХ бюджетів, оскільки додаткові бюджетні КОШТ1! будуть 

необхілві для зліilснеНIІЯ зазначеllИХ заходів та !lокраще1!IІЯ умов оплати "РаІ(і і 

пенсіilного забезпечення праціВlІlІків ЦІІРКУ. 

Крім того, проектом закову пропонується ПОШИРИТИ на ЦИРКИ і циркові 

ОРl'анізації !юложеШIЯ статті 157 Податкового кодексу України, тобто 

передбачається надatНlЯ таким організаціям податкових пільг, 

Зазначене призведе до зменшення надходжень до державного бюджету. 

Як '3ауважшю у своєму експертному ВІІСНОВКУ Міністерство фінансів 

України, практика застосування пільгових режимів оподаткування свіДЧІІТЬ про 

те, що проведення фінаllСОВОЇ пілтримки окремих галузей (піДПРIIЄМСТВ) шляхом 

надання податкових пільг не створює СПРIIЯТЛlIВИХ умов для стабілізації 

фіllансового стану цих гмузей (підприємств), здешевлення продукції та 

ВИНllІ<нення додаткових схем ухилення від оподаткування. 

До того ж, надання підтримки за рахунок податкових пільг ПРНЗВОJ(ИТЬ ДО 

втрат державою контролю за цільовим використанням звільнених від 

оподаткування бюджетних коштів та стимулює до використання схем ухилення. 

Крім того, відсутність статистичної бази даних не дозволяє ВIJЗllаЧllТИ 

вартісну ВСЛlIЧ!llIУ ВІ(JIІІВУ норм законопроекту, які передбаLjЦЮТЬ пільгове 

оподаткування, на дохідну частину державного бюджету. 

Ра'ЮМ '3 ТI1М, Міністерство фінансів Укрuїни зауважує, що правові підстаВІ! 

ІЮlllllрення на цирки статусу неприбуткової організації, що запропоновані 

статгею 12 законопроекту, відсутні. 
ОскіЛЬКИ,lюложеНIІЯ законопроекту не узгоджуються із статтею 157 

розділу 111 Податкового кодексу України, яка визначає порядок оподаткування 
неприбуткових устинов та організацііІ, 'іхній статус, ВИМОГl! до статутних 

документів та видів діяльності. 

Зважаючи на вищенаведене, Міністерство фінансів, ПРОПОНУЄ слова 

«піЛЬГОВІІМ оподаткуванням та кредитуванням» виключити із статті 4, а також 
ВltКЛЮЧIІПІ статГlО 12. 

ВраХОВУЮЧl1 зазначене, згідно з частиною третьою статті 9 [ Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обгрунтування з вілповідними розрахунками та пропозиції змін до 
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Gідповідно до пу"кту І РО1Ділу ІХ «Прикінцеві положення» цеil заКОIІ 

lIабllрає ЧlІнності 1 ДІІЯ ilого 01lу6лікуншlНЯ. Проте, відповідно до положеll!, 

'1аСIIIІIІI ТРСТІ,ОЇ СЛІпі 27 !.)нщжеТlIOГО кодексу УкраїIІI!, заКО1І1І У кра'іllll а(іо їх 

окремі ІЮ.lIOЖСIIНЯ, які lJI/JII!BaIOTb на IIOKalll1lКlI бюджету (l~lеIlIlIУЮТІ, 

lІаДХОЮКСIІШI Gюлжсту 1а/або '!(ііJII,IJIУЮТЬ IІlпраm бюджету) і ПРlllі~lаIOТI,СJl 

JlіСJIЯ 15 )НlllllЯ року, (I~O Ilсрелу(' IIJILHIOIH1"-I)" вводнться в лін) НС ранііНС Ift)'H1TK)' 
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[)юджспюго l1ерlOДУ, що ШlCтас '1<\ IIJIШI(lШIМ. Тому, віЛlІовіДllі ІІ()РМІІ 

:заЩЮІlОlІованого IІрОСКТУ 1акону, у ра'зі ІІОГО ІIJ1l1ііIlЯТТЯ, І!ОВIІIIІII 

застосовуваТІ1СЯ BiДIIOBiДlIO ДО ВІІМОІ· бюджепlOГО заКОIІОЩШСТl!а. 

Міністерство фінансів УкраїНIІ у своєму СКСl!еРПЮ~IУ ВllСIЮВКУ заllJ<1'I<1є, 

ЩО ПРІІІІНЯТТЯ законопроекту вплине на доходну та Вlщаткову чаСТІШІ! 

державного бюджету. 

Крім того, Міністерство фінаllсів відмічас, щО ПРОСКТ 1акону НС 

відповідає КОIІСТIІТУlIії України, Бюджетному кодсксу УкраїНІІ, та СУПСРСЧІІТІ, 

статті 8 Закону України «Про оплату праці», статті 20 ЗаКОllУ України 
«Про Кабінет Міністрів України», Закону УкраїНІ! «Про загальнообон'я-зкЬве 

держшше IІСllсіЛне страхуванню>. 

I3I1СІІОВОК Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради УкраїНІ! в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛІІ: 

1. Проект Закону України про ЦIlРКИ та ЦИРКОВУ діяльність в Україні 

(реєстр. N~ 3297 від 19.09.2013), внесений lІаРОДlІІlМ депутатом Україl1ІІ 

Повалій Т.М., має вплив ІІа ПОКЮIІIІКI1 бюджету (збіЛЬШIІТЬ витрати державного 

і місцевих бюджетів та змеНШІІТЬ надходження державного і місцевого 

бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року ві 11 має 

ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а lІісля 15 ЛlШНЯ 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культур!! і ДУХОВlІості. 

1.2.62. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України !Іра внесення змін до Регламенту 

Верховної РаДІ! України (ЩОДО забезпечення права народних депутатів 

об'єднуватися в депутатські фракції (деПУП1Тські групи) (реєстр. N~ 4064 
від 30.01.2014), поданий народними депутатами України Томенком М.В., 

Міщенком с.г. 

ВідміПIЛII: 

Головним з ПІДготовки та попереднього розгляду законопроекту є' 

Комітет з питань Регламенту, депутатської еТИКIІ та забезпечення діЯJII,lІості 

Верховної Ради України. 

Згідно із законопроектом вносяться зміНІ! та доповнення до статей 57-60 
Закону УкраїНІ! «Про Регламент Верховної РаДІ! Україшm, зокрема 

ПРОПОllУЄТЬСЯ: 

- запровадити мінімальний кількісний склад як деиутатської ГРУПІ!, так і 

депутатської фракції на рівні не ~lеlllll, як 14 lІаРОДНIІХ ДСllугатіп та 

lІерсдGаЧ[lЄ'ГЬСЯ, що лепутатські І·РУІІІІ ФормуваТlI~IУТl,СЯ ВІІКЛЮЧІІО і·! '1llсла 

rюзафраЮlіЙIІІІХ )ІС11утатів і матнмуть Ilрана JtспутаТСI,К//Х фракніfl; 

- /1стаIЮI!ІПII, що JlСIІУП1ТСhкі фраКllїі (ДСlІутаТСI,кі ГРУІІІІ) ІІС ~южуТl) 

форм)'Г!аПlСЯ для заХllСТУ IІ]1IIВ<lпrIIХ, КОМСР1ІіііНIІХ, l\.ІіСILСШIХ, 1Іj10фесіііних 'ІІІ 
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pellll'lIIlIIIX інтересів. Жодна депутатська фршщія (депутатська група) IfС ~Н\Є' 

"рпва IШСТУllaТIІ від iMelli IfЩЮЛУ УкраїНI/, І3ерховно'і Ради YKpu·illll. 
ГІр" щ,ому, ЗМСIІШСIfНЯ кількіСllОГО CКJI[lДY дcllyтnTcы(!хx фршщіі1 (ГРУІІ) 

І\ІОЖС ІІрlПвеСТIІ )(0 утворення у RepXOHHiil І',щі УкраїНlI ДОЩПКОГНІХ 

деIlутаТСI)КЮ; фракцііі та депутатсьКІ ІХ І'rуп і, як наслідок, до необхідності 
утвореНІІЯ 'іх секретаріатів, яким належить здійснювати інформаційне, 

консультаТllвно-правове та інше забезпечення діяльності депутатських фракuії! 

(груп). 

Відповідно орпшізація діяльності секретаріатів, як СТРУКТУРlIИХ 

І1ідро'зділів Апарату Веrховної Ради, призведе до додаткових витрат на його 

утримаllНЯ, насамперед, на додаткову Чllсельність праЦЮЮЧIІХ, 

Загалом, забезпечення робот!! депутатських фракцій (груп) буде 

потребуваПІ збільшення Вlщатків державного бюджету, 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицїі для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як визначено часТІШОЮ 

перІІ!ОЮ статті 27 Бюджетного кодексу Укра"!lІІі та чаСТllIlОЮ третьою статті 91 
Регламенту Верховно"! Ради Укра'IНИ, 

Крім того, термін набраllНЯ чинності законом не відповідає Вlшогаl\·! 

чаСТIIJШ 3 СТalті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, ЩО закони Укра'ін!! 
або 'іх oKpet\li положеНIІЯ, які впливають ІІа показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

15 J11IІIІІЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджеТIlОГО періоду, що настає за плановим, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Укра'іни про внесення змін до Регламенту І3ерхонної 

Ради Укра"!11ІІ (ЩОДО забезпечення права народних депутатів об'єднуваТl\СЯ в 

депутатські фракції (депутатські групи) (реєстр.И~ 4064 від 30.0 1,2014), 
поданий народними депутатами України Томенком М.В., Міщенком с.г., має 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видатків 

державного бюджету), 

У рюі прийняття відповідного закону до 15 ЛlНI/ІЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, u після 15 липня 2014 року - не 

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

прийняття закону), 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатсько'і етики та забезпечення діяльності Верховної РаДІ І 

України. 

1.2.63. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Гlро проект Закону України про внесення змін до статті 54 

Закону Укра'IIІИ «Про статус і соціалыІйй захист громадян, які гюстраждаJJlI 

внаслідок ЧорноБIIЛІ,сько'l катастрофІІ» (реєстр. И~ 2489а (доопран,) 

від 07.02,2(14), подаllИЙ народним депутатом України Кальченком В.М, 

107 



ВідміТlIJ1ІІ : 
Головним 1 опраНlОваНlН1 законопроекту f Комітет 1 шпань екологічної 

поліПIКlI, rrРllродокор"стування та ліквіщщії наСJlілків ЧОРllобllJlЬСl,КОЇ 

катастроф". 

Зако"опроеКТОlll прОПОIІУЄТЬСЯ з січня 2015 року віДІІОВIПIІ лі ю 
положень cTani 54 Закону України «Про статус і соціальний заХIIСТ грома,'\ЯIІ, 

які постраждали внаслідок Чорнобпльської катастрофи» в редакції, що діяла до 

28 грудня 2007 року, якою передба'laЛОСЯ, що в усіх випадках розміри пенсій 
для інвалідів щодо яких встановлено зв'язок з ЧорнобllЛЬСЬКОЮ катастрофою, 

не можуть бути нижчими: по-І групі інвалідності - І О прожиткових MiHiMYl\liB 
для осіб, які втратили працездатність (з І січня 2014 року це стаНОВІІТЬ -
9.490 "ривень); по ІІ групі інвалідності - 8 прожиткових мінімумів для осіб, які 
втратили працездатність (з 1 січня 2014 року - 7.592 гривні); по ІІІ групі 

інвалідності - 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 
1 сіЧІІЯ 2014 року - 5.694 гривні); дітям-інвалідам - 3 прожиткових мінімумів 
для осіб, які втраТIІЛИ пранездатність (з І січня 2014 року - 2.847 гривні). 

Крім того, пенсії в разі втрати годувальника "РОІІОНУЄТЬСЯ призначати 

непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його 

утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були ВОШІ на утримаНІІі 

годувальника), у розмірі: на одного lІепрацездатного члена сім'ї - SO ПРОllентів 
пенсії по інвалідності померлого годувалbtlllка; на двох та більше 

непрацездатних членів сім'ї - 1 ОО процентів пенсії по інвалід,юсті померло,"о 
годувальника, в"зна'Jеної згідно із зазначеною ста1Тею, ЩО ро'шоділяється між 

НИМИ рівним" частками. 

Слід зазначити, що Законом України «Про ДержаВН!l1І бюджет Україн" 

ІІа 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів Українн}) 

від 28.12.2007р. N~ 107-УІ (підпункт 15 пункту 28 розділу ll) було внесено 
зміни до cTani 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок ЧорнобиЛl>СЬКОЇ катастрофи» ЩОДО встановлення 

мінімальних розмірів пенсій за категоріями інвалідів та у відсотках (від 70 до 
220 відсотків) до прожиткового мінімуму для осіб, які втраТIІЛИ працездатнісТІ>, 
та відповідно до Рішення Констнтуціliного Суду України від ')') травня 

2008 року N~ 1 0-рп12008 є таКIІМI!, що втратили ЧlІнність. 
На даНІІЙ 'іаС соціальні виплати окремим категоріям громадян, в тому 

числі особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС, 

здiilснюються в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів YKpaїНlI, який має 

право їх збільшувати, ВИХОДЯЧИ з наявного фінансового ресурсу на відповіДНІІЙ 

рік. Так, постановою Кабінету Міністрів УкраїНІ! від 23.11.2011 року N~ 121 О 
«Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждаЛІ! 

внаслідок ЧорноБJfЛЬСЬКОЇ катастрофи» встановлено міllіl'v1аЛЬJШЙ розмір пенсії 

для відповідної категорії осіб: ] групи інвалідності 150 відсотків 

прожиткового MiHiMYl>lY для осіб, які втраТНЛJf працездатність ('! І січня 

2014 року це становить - 1.423,5 грн); 11 групн інвалідності віДllооіДJЮ 

125 відсотків (або 1.186,25 грн); ІІІ ГРУПИ інвалідності - 110 відсотків (а60 

1.043,9 грн); дітям-інвалідам - І ОО відсотків (або 949 гр"веIlЬ). 
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Ill0міСЯЧІІU КОJ\!!!еIlс~щія ciJ\!'}!J\! '1<1 !3Тр<1ТУ ГОДУВ<lЛЬ!lllка UIІ<lслі)10К 

Чорно61fЛ ЬСІ,КОЇ катаСТРОфlf '!гідно і'з ЗЮН<l'lеною Іюстаноuою ПРlІЗна'lаст[,ся ІІа 

КОЖllOl'О неllраl\сздаТIІОl'О ЧЛСНЗ сі,,! 'ї, ЯКlIЙ буu !ІЗ Пого утр"ма"ні, у ро:щірі 

1:2 відсотків ПРОЖІІТКОВОГО MilliMYJ\!y для осіб, які ВТрЗТІ ІЛІ І Ilраllе'щаТllісТl, 

('3 1 січня 2014 POI(Y це СТШІОІШТЬ - 113,88 І'РІІ), 
Відповідно до фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

за розрахункаМIІ автора реалізація положень заКОllопроекту потреБУВ<lТlIМС 

додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 3,3 МЛРД гривень ш\ 

І! півріччя 2014 року та 6,6 МЛРД гр"вень на 20! 5 рік. 
Проте, всупереч вимогам статті 91 РеглаJ\!енту Верховної Ради УкраїНIІ та 

статті 27 БlОджеТНОl'О кодексу України не надано ПРОПОЗllцій змін до 

ЗШ<ОllодаВ'IIІХ актів УкраїНIІ щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету УкраїНІ!, зазнаЧIfВlIl1І 

при цьому, що встановлення Кабінетом Міністрів України розмірів соціальних 

виплат, ВИХОДЯЧИ із обсягу бюджетних призначень на шо мету, є гарантією 

своєчасного та в повному 05СЯ'зі отримання громадянами України цих Вl!Плат. 

Крім того, враХОВУЮ'1ІІ обмеженість доходної частини державного бюджету, а 

також необхідність забезпечення своєчасним та в повному оБСЯ'!і 

фінансуванням уже прийнятих рішень, вважається, що підвищення пенсіЙНI1Х 

виплат, які вимагають збільшення видатків бюджету, потребує виваженого 

підходу на основі обов'язкового врахування фінансових можливостей держаВІ!. 

Головне haykobo-експеРТllе управління Апарату BepxoBHoL Ради України 
вважає, що за ре'Зультатами розгляду у першому читанні законопроект може 

БУТIІ прийнятий за основу з урахуванням висловленого ним зауваження 

стосовно необхідності ВlІконаllllЯ вимог чаСТI!НИ першої статті 27 БюджеТІ/ОГО 
кодексу України щодо подання фінансово-економічного обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країIІИ про внесення змін до статті 54 Закону У країнн 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждаЛI1 внасл ідок 

Чорнобильської катастрофи» (реєстр. N~ 2489а (доопрац.) від 07,02.2014), 
поданий lІаРОДlІІlМ депутатом України Кальченком В,М., має ВПЛI!В на 

І10К31НIІКИ бюджету ('Збільшує Вl1Трати державного бюджету). 

У разі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛllПНЯ 2014 року він має 

ВВОДIІТl!СЯ 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 залеЖI!О від часу 

ПРI!ЙНЯТТЯ закону). 

2, ие рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з П!!ПIlIЬ 

екологі'lIIOЇ !lОліПIIOI, ПРllРОДОКОРllСТУВaJlllЯ та ліквідації наслідків 

1!ОРlю61IJII,СI,I\ОЇ ка гаСТРОфll. 
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1.2.64. СЛУХАЛIl: 
111форманію ІІ[Ю проект ЗаКОIlУ УкраїlІ1! IІрО ІJllесеНJlЯ ·.!міll Л() З<lК()JlУ 

УкраїIІJl «Про статус пстсранів віЙIІИ, гарантії їх соціального "3<1ХИСТУ» (lІll1ДО 

статусу іlІШlлідів віі\ІІ1I) (реєстр. N~ ЗП9 (доопраl1.) від ]0.02.2014), ПОДШlиі\ 
наРОДНlІl\ІИ депутатами УкраїНІ! Зарубінським 0.0., РаЗ13адовсьК!1М В.Й., 
ШаРОВІІМ І.Ф. 

Відм іТ1IJ1If : 

Головним з опрацювання заКОIlопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом передбачається з ] січня 20 І 5 року надати статус 

інваліда війни учасникам бойових дій на тернт()рії іІІШИХ держав, які стаЛll 

інвалідаМIІ внаслідок загального захворювання або захворюваJlНЯ, 

отриманого під час проходження віііськової служби, служби о органах 

внутрішніх справ, державної безпеки, інших 13ійськових формуваннях. 

Відповідно до пояснювальної записка до законопроекту, законодав'ш 

пропозиція спрямована на усунення порушення рівності прав петеранів віlilll!, 

зокрема, учасників бойових дій на території іНШІIХ держав. 

Згідно з чинппм законодавством для зазначеlIОЇ категорії громадян 

потребуватиме вишукання додаткових видатків здійснення виплат у 

піДВlІщених розмірах: 

надбавки до пенсії з 2S % прожиткового MilIiMYMY для осіб, які втратили 
працездатність, до 50 % - інвалідам віЙНІ! І грутІ, 40% - інвалідам віilІІIі 

ІІ груп!!, зо % - інвалідам війНІ! Ш групи; 

щорічної разової грошової ДОПОМОГИ до 5 травня; 
компенсаuії пільг з оплати за користування ЖИТЛОМ (кваРТИРІІОЇ !Іпат!!), 

комунальним!! послугами, скрапленим баЛОНlIliМ га'ЮМ для побутових потреб 

ТОЩО з 7S % до І оо % Їх вартості; 
інших Вllдів пільг. 

За скспеРПIl!М висновком Міністерства фінансів України реалі1аuія 

положень законопроекту ПРlІзведе до додаТКОВIІХ видатків держаВIІUГО 

бюджету, проте авторами законопроекту не запропоновано джерел їх ПОКРIlТТЯ. 

За попередніми розрахунками Міністерстоа фінансів УкраїНІ! додаткові Вllтратн 

на надання ІІільг в середньому на одну особу в рік складаТIІМУТЬ: інвалідам 

війни І групи - 9,2 тис. грн, інвалідам війни 1I групи - 7,7 ТИС.грн, інвалідам 
війни ІІІ ГРУIlИ - 4,1 тис. гривень. 

При цьому, зазначається, ЩО в умовах необхідності упорядкування 

надмірно розгалуженої систеМІ! піпьг, забезпечення Іі адресності, I1риilняття 

будь-яких змін до законодавчих актів України, які розширюють переЛІК 

піПЬГОВIІХ категорій громадян та 1більшуюп.> ВllдаТКІІ Державного бюджету 

УкраїНІ!, є недоuіпыI\мM та економі'IІ!О необrрунтоваllllМ. 

Вважається, що встановлення держаВНIІХ соціалы�lІхx гараІІтіil ГРО~lаЩlІІа~1 

М<І, ІmріJUУВ3ПJСЯ J(О~lllлеJ(СІЮ, ВJJХОI1Я1JJJ "3 ЄДІІIIІІХ JJpIIJI11JIJJiJI Л) fІОIШ В ра~IЮI.'( 
'НlІlІIOГО заКОlll1давстпа В сфері соціаЛІ,НОГО 'щ6С:lІІС'IСIІІІЯ 'І ураХУl!aJlІІЯ~1 

соllішlыlїї СПI.1ЯI\ЮШ\1I0сті ПОJlіТlІКII Урялу та Фіl1311СОІІІІХ I\ЮЖJl11 востсіі 

ЛСРЖ:ШJІОІ'(l 6Ю)tiКСТУ УкраїIІІІ. 

І І () 



(змеНШУЮТh нщtходжеlllIЯ бюджету та/(lбо збіЛЬШУЮТІ, В IIТfXITI І бюджету) і 

IIР!fіі~НlЮТЬСЯ після \5 ЛlIПНЯ року, що передус ПJ!<lIЮIЮі\IУ, ВIJОДЯТЬСЯ В Jtію не 

раllіше 1І0Ч(lТКУ бюджетного періолу, що ІНІстає за IJЛШЮВlIМ. 

На даНІ! й час ВІІСНОВОК Г ОЛОUllOго Н(lуково-еl(спертного унравЛlННЯ 

Апарату Верховної raJjII УкраїIIИ не ш:щііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону Україн!! про внесення змін до деяких законів України 
щодо скасування деяких норм пенсійної реформи стосовно страХОIJОГО стажу, 

пенсійного віку та перерахунку пенсій (реєстр. H~ 4063 від 30.0 \.20 \4), поданшї 
наРОДIІИМИ депутатами України Денісовою Л.Л., Сенченком А.8., Котеляк Л.Л. 

та іншими, має ВПЛJlВ на показники бюджету (збіЛbllIУЮЧИ витраТІ! державного 

бюджету для покриття дефішпу бюджету Пенсійного фонду Укrаїни). 

У разі прийняття відповіДІІОГО закону до \5 JlJIПНЯ 20 І 4 РОКУ ві н може 
ВВОДІПИСЯ в дію lІе раніше ] січня 2015 року, а після ] 5 ЛІІПНЯ 20 І 4 року - не 

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

2. Це рішення надіслатн Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (ШОДО 

зміни розміру допомоги на поховання пенсіонера) (реєстр. H~ 4045 
від 28.01.2014), подatшй народним депутатом України БРIІПlнцем О.М. 

ВідміТIІЛИ: 

ГОЛОВНІІМ з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 53 Закону Україн!! 
«Про '3агальнообов'язкове державне пенсійне страхуваШІЯ», збіЛЬШI!ВШИ розмір 

ДОПОМОГlI на поховання до деСЯТІ! мінімаЛЬНIІХ пенсій за віком, pO'jMip якої 

визначається відповідно до статті 28 зазначеного Закону (за ЧI!НlIОЮ редакцією 
така допомога ВШlЛачусться у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував 

пенсіОllер на момент смерті). 

Міністерство фінансів у своєму експертному висновку за1на'laЄ, що 

реалізація положеНh законопроекту потребуватиме додаткових Вllдатків 

Державного бюджету YKpaїНlI та в межах КОl\tПетенції вважає ІІРІІЙНЯТГЯ 

такого 1aKOl-ІОпроекту недоцільним. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що за розрахункам!! 

Пенсійного фонду УкраїНІ!, реалізація законопроекту ПРl\Зведе до збільшення 
видатків Пенсійного ФОНДУ в сумі понад 3,5 млrд. ГрІ!. на рік. Зважаюч!\ на 

наявність дефіциту бюджету Фонду, ЯКІІЙ ПОКРlll3ається за рахунок коштів 

державного бюджету, ВllдаТКIІ на рсалі'!ацію запропоноваНI!Х 'шін СТ3НУТЬ 

додаТКОВllМ навантаженням на ДержаВllIlЙ бюджет УкраїНІ!. 

Всупереч Вl!могам чаСТ\ІІ1!! нершої СТа1ті 27 J)юджеТIІОГО кодексу УкраїIІ!! 
та стптгі 9\ РеГJlамснту І3еРХОВIІОЇ РаДІ І У країI ІІІ до :JaКОllощюекту не IІОД3НО 
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ВСУllере'l IJJI,\ІОПЩ статті 91 Pel'ml~le!lTY \3еРХОВIIОЇ Р~I)l11 У країН!1 та 

статті '27 IJюJtжеТIIОI'О колексу УкраїlІ1! суб'єктом З<lКОНОЩШЧОЇ іllіаіаТllJ31! не 

IIClЩ\ІІL1 фіIІансово-еКОIlО~lіЧIl!IХ оБГРУIІТУl3аllЬ до ЗШ,ОІlОllроекту (ВКЛЮЧШО'l11 

відповіДІІі РО1раХУIІІ<JI) Ті] IІРОllOЗlщііі З~lін до 'ЩКОIIOЩШ'IІІХ а'ктів УкраїIШ щодо 
скорочеllllЯ В!lтрат бюджету та/або джерел JtoJtaTK0131lX надходжень бюджету 
для досягнення збалансованості бюджету. 

І3IfСIІОВОК ГOJІОВІІОГО науково-експертного управління Апарату Верховної 

РаЛІ! УкраїlІІ1 Ііа даний 'Іас не надійшов. 

УХВАлшrи: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Закону У країНІ! 

«Про статус ветеранів війни, гарантії ЇХ соціального захисту» (ЩОДО статусу 

інвалідів иіі\llІ!) (реєстр. N~ 3229 (доопрац.) від 10.0'2.'2014), поданий нарОДІШМІІ 
депутатами УкраїlІ1! Зарубінським 0.0., Развадовським Н.Й., Шаровим І.Ф., має 
ВI!JlI!В на ПОКЮНИКlI бюджету (збільшує витрати державного бюджету). 

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

ВВОДИП!СЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 JШПНЯ 2014 року - не 

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

ПРllііняття закону). 

1.2.65. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМUILіlO IlрО Ilроект Закону Українн про внесення змін до деяких 

законів України щодо скасування деяких норм пенсійної рефОРМІ! стосовно 

страхового стажу, пеНСIИІІОГО віку та перерахунку пеНСIІІ (реєстр. N~ 4063 
від 30.01.2014), rЮДШllfЙ наРОДIllIl\.1И депутатами України Денісовою лл., 

Сенченком А'в., /(отеляк Л.Л. та іншими. 

ВідміТIІЛIІ: 

ГОЛОВНИМ з О!lрацювання заКОНОllроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та іІІвалідів. 

Законопроектом шляхом внесення змІН до закоНІВ Україн!! 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус і соціальний заХIfСТ 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф!!», 

«Про прокуратуру», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких іНШIfХ осіб», «Про державні гарантії соціального захисту 

військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням 

Збройних Сил УкраїНІ!, та членів їхніх сімей», «Про соціальний і правовий 

заХIІСТ віііСI,ковослужбовців та членів Їх сімей» пропонується з 1 липня 
2014 року відмінити деякі норми пенсійної реформ", що бул!! запроваджені з 
І жовтня 2011 року. Зокрема, пропонується: 

- ВСТ3ІЮВІПIІ пенсійний вік для жінок - 55 років; 
- встиногmт!! страховий стаж, що дає право на ПРИ1начення МІНІмальної 

ІІенсії за віком, для жінок - 20 років та для чоловіків - 25 років; 
- змеНШllТl1 страховий стаж, необхіДШIЙ для ПРИ'ша'lення пенсії по 

інвалідності, ШІзна'lIlВlIJlІ маКСllмально 5 років; 
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IІ1Ю1юнщії щодо l:КОРО'IСIІIlЯ UlП рат бюджсту тn!а6о JliКСРСП дОjЩТКОВlІХ 

ШІДХОДЖСІІІ, бюджету ДJlЯ доснгнеНIІЯ з6аШІІІсоваllості бюджету. 

ТерміІІ llа6Р<1ll1lЯ 'lIIIlIЮl:ті, l3lПllа'lСIlIlі'І у заКOflOllроекті, НС ві)IllOвідас 

'lаСТІ!ні третій стаТІ і 27 GюджеТllOl'О кодексу У країIІІI, ЯКОЮ передбаtlСІЮ, що 
заКОllИ У країllИ або ЇХ окремі положсння, які ВПЛlІвають ІІа llOка'JIІІIЮI бюджету 

(зменшують надходжеllНЯ бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управліНIІЯ 

апарату Верховної Ради УкраїНІ! не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про загалыlобов'юковеe державне пеНСlИне страхування» (щодо зміШI 

розміру допомоги ІІа поховаlfНЯ пенсіонера) (peccTp . .N~ 4045 від 28.01.20] 4), 
поданий народним депутатом У країни Бригинцем О.М., має вплив на 

покаЗНIIКИ бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету, у тому числі ІІа 

ПОКРИТТЯ дефіЦllТУ ПенсiiJного фонду України). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідно!'о ЗПКОНУ дО 15 липня 2014 року він має 

ВВОДІІТися в дію не раніше] січня 20]5 року, а після 15 липня 2014 РОКУ - не 

РЮlіше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прайняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Україн!! у справах 
пенсіонерів, ветерсшів та інвалідів. 

1.2.67. СЛУХАЛИ: 
]нформацію про Іlроект Закону України про внесення змін до стапі 178 

Кодексу законів про працю України щодо захисту здоров'я вагітних жінок 

(реєстр . .N~ 4] 05 від 06.02.2014), поданий народними депутатами У країни 

Біловолом О.М., ПОJIЯЧЄНКОМ 10.В., ШІІПКОМ А.Ф. 

ВідміТІІЛ 11: 
ГОЛОВНИМ З опрацювання законопроекту є Комітет З IНПaJlЬ соціальної 

поліТIІКII та праці. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті ] 78 
Кодексу законів про працю України, передбачивши скорочення на одну ГОДІІІІУ 

тривалості робочого дня із збереженням середньої заробітної [lЛати вагітним 

жінкам відповідно до медичного висновку. 

Слід зауваЖIІТIІ, що статтею 56 Кодексу законів I1рО працю України 

передбачено, що на просьбу вагітної жінки, жінки, яка має ДІІПІНУ віком до 

ЧОТlIРlJадцяти років або ДИПlllу-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під 

її опікуваlJНЯМ, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до 

~fеЛ[IЧlIOГО 13IlCHO[J[(Y, влаСНIІК а60 УllовноважеllllЙ ІІІІМ орган з060В'Я"3<1НIІII 

UСПlIlОШllOlJaПI їil ІІСІЮВІІІІЙ ро60'IIIЙ ДСІІІ, [160 IІСIIOВIIIIЙ р060ЧІІІІ ТllїКЛСIIf,. 

ОIIJlilТи I1раці u Ц!lХ ВllllаДК<lХ ГlJЮ[J[lДJП[,СЯ ПРOlюрціllНО віДIІ[ХЩ[,ОІН1110!\lУ 'Іас)' 

[160 'НIJIСЖIIO uiJl ВlIробітку. 
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Міністерство фінансів УкраїНІ! у своему експеРТIІОМУ ВI!СIIОВКУ ЛО 

за'mачеllОГО законопроекту за'шачає, що rеаліз~щія 1l0.I /ОЖСIІЬ lШ(ОIlОПрОСКТУ 

потrебуваТl1ме додаТКОВIІХ Вllлатків ІШ оплату прш\і пrаl\іВНlfків бюджетної 

сфер!!. Зауважено, що у бюджеті на 20 \4 рік такі IшдаП<ll не пере}lба'lені. 
Міністерство фінансів УкраїНIІ в межах компетенції законопроект не 

підтрнмує. 

Всупереч вимогам частини ІІеРIllОЇ статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ! 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціаТИВІ! не надано фінансово-економічного обгрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміНІ! заКОllодаВ'IIIХ актів 
України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаТКОВIІХ 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у заКОllопроекті, не відповідає 

чаСТlІні третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, шо 
закони України або Їх окремі положення, які впливають на IIОКЮНI1К1I бюджету 

(змеНIllУЮТЬ 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 плаНОВІІМ. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїІПІ 

піДТРI!МУЄ законодавчу пропозицію, спрямовану на lюсилеШІЯ ТРУДОВІІХ 
гарантій працюючих вагітних жінок. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону України про Вllесення змін до статті \78 Колексу 

законів про працю УкраїНІ! щодо захисту здоров'я вагіТН!lХ жіllОК 

(реєстр. N~ 4\ 05 від 06.02.2014), поданий ItaРОдlШI\ІИ депутатаМI1 YKpaїНlI 

Біловолом О.М., Поляченком 10.8., UJипком Л.Ф., має вплив на ПОК113IІIІI<ІI 

бюджету (збіЛЬШУЮ'IИ витрати державного та місцевого бюджету) і у разі 

прийняття відповідного закону до 15 JIIIШІЯ 20 \4 року він має ВВОДІІТІІСЯ в дію 
не раніше 1 січня 20 \5 року, а після \5 липня 20 \4 року - не paHillJe І сі'IIІЯ 

20 \6 року (або 1 січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу ІJ[ШЙІІЯТТЯ 
закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної PaltlI УкраїНІ! 1 flllПШЬ 
соціальної поліТИКІІ та праці. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деЯІ<ІlХ 

законодаВЧIІХ актів України щодо відповідальності за адміністраТlІвві 

правопорушення у сфері забезпечення безнеКIІ дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному реЖlІмі (реєстр. N~ 4046 від 29.0 \.20 \4), IlОдаНIІЙ наРОДІ 1111\111 
депутатами УкраїНIІ ПИЛlшенком ВЛ. та Писаренком В.В. 

ШДМ iT1IJ1II : 

відfювідалыl1м '3а СУllрorЮДЖСlІllЯ 1Ш\оІІОГlРОСКТУ с KOl\liTCT 'j ІІІІЛШІ, 

заКОIIO)taВЧОI'О забезГlСЧСНlISI IІраВООХОРОІllЮЇ діЯJII,llОсті. 

3aKOIIOllroeKTOM IIIЮllOll)'Пї,СЯ ВlICCТlI 11\Iillll )10 \(олексу УкраїlІl1 11J1О 

aJll\lilІістраПIІШі "I)[\ВОІЮРУlllеJIIIН, Кодексу ,\J\l\lilliCTpa І ІІВІІОП) С)Л()IIII1IСlllа 
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УкраїIІII, 'ШКОllів УкраїlІІ1 «Іlро МIJIIЦ1Ю» та «Про ДОРОЖllіil рух» IIIOJ{() 

'![1ПР()В<ЩіК~IIІIЯ aI!T()~1[11ЇI'lHOЇ фото- та відеофіксації праВОПОРУIJIСIll, окреМIІХ 

IІР.ШIIJl дорожш,ого руху (IІСР~lJlIІЦ~IІIІЯ обмежень ШШlДкосгі руху, IІJЮЇ"3}ІУ Ііа 

'щБОРОllllllіі СIIIїШЛ Р~I'УJlJ()ВШIІІЯ ДОРОЖIJI,ОГО руху, 1І0РУШ~lІflЯ встшювлено'і ДЛЯ 

траllСIЮРТIJIІХ засобів заборон 11 рухаТIІСЯ тротуарам 11 'ІІІ пішохіДIJШШ 

доріжкаМIJ, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил РУХУ через 

заліЗШ!'Іні персїзди), 

Прп І{ЬОМУ, у разі фото- та/або відеофіксації ОДJюго із зазначеНІІХ 

правопорушень посадова особа підрозділу Міністерства ВJJутрішніх СIlР[1В 

YKpaїНlI на підставі даlIlІХ автоматизованої інформаціЙIІОЇ систеМІ! зазначенОІ'О 

підрозділу встановлює особу, за якою зареєстровано відповідни!! траНСПОРТНIІі1 

засіб та до неї :шстосовується відповідальність у вигляді мінімального Р031\,іру 

llпрафу, передбачеНОI'О відповідною статтею Кодексу УкраїНІ! 11І)0 

адміністраТIІВІlі правопорушеНIJЯ, 

Слід ЗЮlJa'lIlТl!, що запровадження аВТОl\laТИЧНОЇ фото- та відеофіксаllії 

праВОIIОРУШСНl, окремих правил дорожнього РУХУ, а також внесення змін дО 

КОДСКСУ УкраїНІ! про адміністративні правопорушення в чаСТ!fні розширення 

підстав для застосування іСНУЮ'lIlХ та встановлення НОВИХ штрафНIfХ санкніli 

ПРlпведе до збільшення надходжеllЬ державного бюджету, про шо також у 

CBOЄ~IY експертному ВІІСНОВКУ зазначає Міністерство фінансів Укра'IІІІI і 

віД~lічеllО у IIОЯСlllOвальній заmlсні до законопроекту, 8еЛІІ'НfI!а ВПЛИВУ 

ВlI'зна'JaТlщеться зuлеЖllO від кількості правопорушень. 

[30ДНО'lас, реалі1ація положень законопроекту потребуватиме додаТКОВllХ 

видатків державного бюджету на впровадження автомаТlІзованої іпформаціilної 

СlІстеми фіксації правопорушень, а також на створення і утримання підрозділів 

Державтоіllспекнії Міністерства внутрішніх справ з контролю фіксації 

правопорушень, про що також відзначає Міністерство фінансів та наголошує на 

тому, що у Державному бюджеті України на 2014 рік кошти для реалі'зuції 

даНІІХ положснь законопроекту ие передбачені, 

В тоil же 'Іас, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу УкраїllИ Л1 частини третьої статті 91 Регламенту Верховної РаЛІ! 

УкраїНІ! до законопроекту не подано ПРОllOЗllціі1 про 1~!iHI! до заКОllOЩIВЧIІХ 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел ДОД,)ТКОВІІХ 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості, 

Також, слід за1IІаЧIПIf, що термін набрання ЧИННОСТІ закону, 

запропонований автораМl1 законопроекту, не відповідає llОложенням чаСТlШll 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою заКОНІ! У країІІІ! 
або ЇХ окремі положення, які ВПЛlfВають на показники бюджету (зменшують 

надходжсння бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і ПРlІймаються 

після 15 л ІІІ ІНЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного неріоду, що настає за плановим, 

Крім того, законопроектом встановлюється, що адміністраТIІВНУ 

віЛlJооідзльність за аДl\1l1l1страТIJВlIі правопорушення у сфері забеЗllечення 

БСЗIlСЮI ДОJЮЖIIЬОГО РУХУ, "3афіксовані ІЗ автомаТIІЧНОМУ реЖIlf\lі (за ДОПОf\IОГОIO 

теХllі'IIІIIХ 'Jaсобів, що дшоть ЗМОГУ здійснювати фОТОOJilомку та/або F!iJIe01a!ll!C 
б~з участі опсратора), несс особа, за НКОЮ 'щреєстровано траllСllортнніі засіб, 
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Рюом З ТlII\І, Міністерство фішшсін зауважус, що заПРОlІонопані змінн не 

УЗГОДЖУЮП,СЯ '! нормами [{ОНСТlпуції Українн, 1гідно '~ ЯКНМИ: Ю\1НЛIIЧIIll 

відновід;шьність особll має індlІвілуалыІІ1 характер (чаСТlІна друга етапі (1); 
оБRlІнувачення lІе може I'РУlпуваТlI<:Ь ІІа доказах, одержаllllХ незаКОlІlІІll\І 

шляхом, а також на припущеннях; усі сумніВІ! щодо доведеності 13111І11 особll 

тлумачаться на ії користь (чаСТlІна третя статті 62); конституційні права і 

свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім ВІІнадків, 

передбачених КОНСТlІтуцією України (частина перша статті 64). 
Міністерство фінансів зазначає, що законопроект потребує 

доопрацювання в частині терміну набрання чинності, а також на підставі 

розрахунків Міllістерства внутрішніх справ щодо МОЖЛlІвості компенсуватн 

додаткові ВllДаТКlI державного бюджету ІІа впровадження автомаТІІ10ваної 

інформаційної системи фіксації правопорушень відповідними надходженнями 

до державного бюджету від штрафних Са!lІщіЙ. 

Згідно із У1агальнюючим ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читаllllі доцільно віДХIІЛIІТlI. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНIІ про внесення змін до деЯКІІХ законодаВЧIІХ 

актів YKpaїНlI щодо відповідальності за адміністративні праНОllорушення у 

сфері забеЗl1е'lеНIІЯ безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автомаТIІЧНОМУ 

режимі (реєстр. N~ 4046 від 29.01.2014), поданий наРОДНIІМIІ депутатаМIІ 

УкраїlІІ1 ПилипеllКОМ в.п. та Пllсаренком В.В., мас В/IЛI1В на пока1НІІЮІ 

бюджету (збільшує ВllдаТКl1 державного бюджету та може збіЛЬШИТIІ 

надходження державного бюджету). 

У pa'Ji прийняття відповіДllOГО закону до 15 ЛІІПНЯ 2014 року він має 

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

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної РаДl1 УкраїНІ І з питань 

законодавчого забезнечення правоохоронної діялыlсті •. 

1.2.69. СЛУХАЮ·І: 
IІІфОРJl.шцію про проект Закону України нро внесення 31\Ііll до деяких 

законодаВЧIІХ актів України з ПlІтань освіти (щодо lІайменування Iшв'lалыІІхx 

закладів та типів загальноосвітніх нанчаЛЬНIІХ 1аJ(ладін) (реєстр. N~ 4088 
від 05.02.2014), поданий народним депутатом Українн Дю'3 В.О. 

ВіДl\1іТIIJIІІ : 

ГОЛОВНИМ з підготовки та попереднього р0'3ГЛЯДУ законопроекту є 

Комітет'! питань науки і освіТІІ. 

Законопроектом серед іншого прононується: 

- ЛО переліку загальноосвіпіїх Iшвчалы�llхx закладів ВКЛIO'ІIІТJI /IОIJlJIІ ІХ 

ТІ!П - школа (СlJеціалізована школа, гіМШ1'3ія, колеl'іум, ліl(сіі, школа-інтернат, 

спеціальна школа, санаТОРllа 11Ікола, Iшв'ІшIы�o-реабіліп\llіііlшіі центр) -
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ЛlПЯ'ІlІіі сал()К - шшчаm,НИIl З<lкmщ І-ІІІ СТУI1СНIIJ ІЗ наданням дошкільної 

освіТІ!; 

- POllJ1JIPllТl1 МШКJlивості r'і~llІазіll, ліцеїв, колсгіумів, ДОЗІЮЛИВШII їМ 

ІJnД<lВаЛI дошкільну і lJO'JnТКОВУ середню освіту. 

IІезвюкаючи ШІ зазначеllУ у ПОЯСНЮВШll,нііі lаПl!сці до законопроскту 

!lозицію автора, що IIОГО прийнятгя не потребуватиме додаткових Вllдатків '3 

Державного бюджету Україllll, наведені вище законодавчі пропозиції 

ПРllЗВОДЯТЬ до lІеобхідності збільшення видатків державного місцеВJlХ 

бюджетів. 

Враховуючи, що фінансове забезпечення загальноосвітніх навчаЛЬ!ll!Х 

закладів здійснюється, зокрема, за рахунок державного, місцевих бюджетів та 

коштів заСlІовників (влаСНІlків), утворення нових типів навчаЛЬНIІХ закладів, 

піДВllщення посаДОВl!Х окладів керівних і педагогіЧllІІХ працівників гіМIІЮIII, 

ліцеїв, колегіумів, в яких будуть утворені дошкільні групи, 1-4 класи, заміпа 
документів з НОВІІМИ наііменуваННЯМIІ навчальних закладів тощо буде 

потребувати додаткових бюджеТНIІХ коштів, 

Крім того, у разі створеIlНЯ шкіл - дитячпх садків як загальноосвітніх 

навчальних закладів ВlJflикне необхідність врегулювання питання Ilедагогічноro 

навантаження педагогічних праціВНl!ків у сфері дошкільної освіти, оскіЛЬКlI 

стапею 30 Закону України «Про Jюшкільну освіту» визначається педагогічне 
навантаження ВИК1ІЮ'lНО дЛЯ педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів. 

ПРІІ цьому, слід зазначити, що видатки на загальну середню освіту 

ЗДlИснюються '3 державного і місцевих бюджетів згідно з переліком, 

встановленим стапями 87-89 Бюджетного кодексу України, де наведено ТJjПlI 
навчаЛЬНIІХ закладів, Тому, здійснення видатків на утримання НОВІІХ типів 

загальноосвітніх навчальних закладів можливе за умови включення Їх до 

відповіщПlХ переліків у Бюджетному кодексі України, 

Загалом, всупеrеч вимогам частини третьої стапі 91 Регламенту 

Верховної Ради України та 'taстИlШ першої стапі 27 Бюджетного кодексу 
України до законопроекту не надано налеЖIІОГО фінансово-економічного 

обl'РУНТУВaJJНЯ (включаючи відповідні розрахунки) та пропозпцш для 

досягнення збалансованості бюджетів, на що також звертає увагу Міністерство 

фіJJансів, зазначаючи, що реалізація положень законопроекту В\lJl\ІваТlIме на 

видаткову часТІШУ державного та місцевих бюджетів, 

Водночас, Міністерство фінансів звертає увагу, що питання 

функціонування нав'rалЬНО-ВIIХОВНИХ комплеКСІВ врегульовано ЧIlJJЮIМ 

законодавством: 

- відповідно до стапі 12 Закону У країни «Про дошкільну освіту» для 
задоволення освітніх потреб громадян дошкільниіі навчальниіі заклад може 

входити до складу JJавчально-виховного комплексу "дошкіЛЬШIIl навчаЛЬШlіі 

заклад - загаЛЬJJоосвіТJlій нав'laлы�llіі заклад", "заr'алhноосвітніИ lІавчаЛЬJJllЙ 

заклаJl - дошкіЛЬJllllї НШJЧШli>IlJlЙ 'Нlклад" або до складу об'єднання з іtlШIІМІІ 

шш'IшlыJIмII� заJ(Jlада~lІl; 

- l1ЛЯ заЛОI30JlеJJНЯ освітніх, соніНЛ\)НIIХ 

корекні іі І Il1Ї 1'[1 Л і ку вал ыl 0- В Їді JO ШІ ЮВaJІ h І юї 
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1агаЛІ,ноосвітніх школах (школах-інтернатах), заП1ЛI,ноосвіЛlіх С<НІ<ІТОРІІІІХ 

школах (lнколах-іlllсрнатах) можуть створюваТIІСЯ ЛОlLIкіЛl,ні ГРУІІІІ. 

ДШІ 'зпбе'щечення реалізації Ilран ДlIТlIIІIІ ІІа РОЛ\llІlІі 'JВ'Я'~КІІ Ilрll 

запlлыlосвітllіхx школах-інтернатпх для дітеЙ-Сllріт і дітсй, по'!баШlеНl!Х 

бап,кіВСI,КОI'О llіклуваl!I!Я, МОЖУТЬ створюваТIІСЯ дошкільні віJщілеНIІЯ; 

- відповідно до статті 36 Закону УкраїНІ! «l1ро освіту» за рішенням 

місцеВIІХ органів виконавчо'і влади та органів місцевого самоврядування для 

задоволення освітніх потреб населення МОЖУТЬ створюваТIІСЯ наВЧШIІ,НО

внховні комплекси "дошкільн!!й наВ'!ПJl[,ННЙ заклад зш'шIы�oосвіпlііі 

навчальний заклад", "загальноосвітній навчаJlЬНlljj заЮJаJ[ - дошкілы�llіі 

IlaВ'ІШIЬНllіі заклад" або об'єднання з іНШI1МИ lІавчаЛЬНИМIІ 'Закладаl\llI, а також 

загальноосвітні навчальні заклад!! та групи продовжеl!ОГО ДНЯ. 

Положення про навчаЛЬНО-ВИХОВIШЙ комплскс "дошкільний Iшвчалы�llйй 

заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "]агальноосвітніі1 IшвчаЩ,lші1 

заклад - дошкільний навчальнпй заклад" затверджене постановою Кабіllету 

Міністрів Укра'ін!! від [2.03.2003 N2 306; 
- дошкіЛЬНIІЙ підрозділ забезпечує належний рівень дошкільно'і освіТІ! 

дітей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог 

Базового компонента дошкільної освіТІ!. 

1l1кіщ,ний підрозділ забезпечує відповідниі1 рівень загальноосвітньої 

піДГО'ГОВКIІ учнів згідно з вимогами Державного стандарту 1ап:Iлы�'іi серелньої 

освіти, У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим 

вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, ПРlІшкіЛЬНIlі1 інтеРllат 

ДЛЯ учнів, які проживають у віддалених районах, тощо; 

- виходячи з таких llОложень заКОlюдавства зазначені ПІП!! наВ'lаЛl,НИХ 

закладів віднесено до видатків місцевих бюджетів, що враховуються пр" 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 'Згідно із стаТТЯІ\\ІІ 88 та 89 
Бюджетного кодексу України. 

Мінфін вважає ПРИЙНЯТТЯ законопроекту недоцільним. 

Термін набрання чинності законом, в!!значениі1 у законопроекті, не 

відповідає 'шстині третій статті 27 Бюджетного кодексу УКР,йНJI, якою 

передбачено, що закони УкраїН11 або 'іх окремі положення, які ВIIJІІІвають на 

показНIIЮ\ бюджету (зменшують lІадходження бюджсту та/або збільшують 

ВlІтрати бюджету) і приймаються після 15 ЛIІПlIЯ року, ЩО иередує плаIlОIJОМУ, 
ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плаНОВІІМ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону Укра'іни про внесення змін до деЯКlIХ заКOfЮДШ3ЧІІХ 
актів України з nllTaHb освіти (щодо найменуваНIІЯ навчальних закладів та типів 
загаJIЬноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. N2 4088 від 05.02.2014), подаНІІіі 
народним депутатом України Дзоз В.О., має ВПЛlIВ ІІа 110каЗІІІІКlІ бюлжету 

(ПРll3веде до збільшення видаткі!3 державного та міснеВIІХ бюлжетів). 

у j1юі Пj1I1і1IIЯТТЯ відповідІlОl'О ,аКОIlУ до 15 ЛІІІІІІЯ 2014 року піll ~lac, 1 
урахупаllШШ BIIIISITKiB, ЗПllрorЮIЮВallІlХ aBTop()~I, ВВОЛ!ІЛІСЯ в дію ІІС Р<Іllішl' І 

сіЧІІЯ 2015 року, а IlіСJIЯ 15 JIII 11 ШІ 2() 14 року - НС Р[lІlіlllС І сі'llllІ 20 І (, ро/(у (а()о 
1 сї'IІIЯ IlаС1У'ЛlIОIТI 'За НІШ року 1алеЖIІ() від 'Іасу П[1I1ЇIІIНТТЯ 'lа[(ОIlУ). 
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2. ЦІ: рішення наJtіслаТlI K()~liTeTY f3еРХОI!ІЮЇ Ради УкраїНІ! '3 [НIПIlIЬ наУК11 
І ОСВІТІІ. 

1.2.7(). СЛУХАЛИ: 
[lІфор~нщіlO про нроект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ 

~llКОІІЩ(аВ'ШХ актів України ЩОДО посилення гарантііі законної професійної 

діяльності журналістів (реєстр. N~ 4013 від 24.01.2014), поданий народним 

депутатом УкраїНІ! КаРПУНЦОВIІМ В.В. 

l3ідміТIІJlIІ: 

ГОЛОВ/ІІJМ '3 підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з Пlпань законодавчого забезпечення правоохоронної діялы�oсті •. 
З метою надання додаткових гарантій безпеки законні професіilніі\ 

діялы�oстіi журналістів 1І0Р~ШМIJ заКОНОllроекту ПРОПОНУЄТЬСЯ внести З~lіll!! до 

деЯКІІХ законодавчих актів щодо встановлення кримінальної відповідаЛblюсті за 

перешкоджання llрофесіііllій діяльності журналістів та забеЗПl:чення виплат!! 

О}llIOР310ВОЇ грошової ДОПОМОГІІ сім ''І загиблого журналіста під час в!!конаllНЯ 

IІI1М професійних оБОВ'Я'jків. 

І3ідновіДIІО до пояснювальної заПИСКIІ до законопроекту ilого реалізація 

не потребує додатков!!х витрат Державного бюджету України. 

Проте, занровадження законопроекту пр!!зведе до збільшення Вllдаткової 

чаС11І!11І Державного бюджету УкраїНIІ. 

Так, заКОllопроеКТО~l пропонується внести до статті 18 Закону УкраїIІI! 
«l1ро державну ніДТРIІМКУ засобів масової інформації та соціШlьниіі заХI1СТ 

журналістів» та ВСТalIОl3IПИ, що у ра'зі загибелі (смерті) журналіста під час 

ВIfКОlln1l1fЯ ним професіі!них обов'язків сім'ї загиблого (ІЮ1.Іерлого), а в разі її 

відсутності ііого батькам та утриманцям з Державного бюджету УкраїШІ 

ВIJllлачується ОДllоразова грошова допомога в розмірі І ОО-кратного РО'зміру 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездаТНIІХ осіб ІІа час 

Вllплап! І{ієї суми, 13 1І0РЯДКУ, ВllЗllа'lеному Кабінетом Міністрів УкраїНІІ, а у 

разі lІоранення (КОllту'Зії, траВМIІ або каліl{тва), заподіяного журналісту під 'іаС 

виконання ІІІІМ професіііних обов'язків ііому виплачується одноразова грошова 

допомога в pO'JJ\lipi до 50-кратного РО'3міру ПРОЖИТКОВОГО мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб. 

Ра'юм з 1'111\.1, зміНIJ до статті 17 цього Закону передбачають 'Застосування 
щодо журналіста, і!ОI'О БЛIfЗЬКlІХ РОдllчів 'ІІІ членів сім'ї у ЗВ'Я'ЗКУ і1 

здійснеllllЯМ ЦІІМ журналістом законної професійної діяльності осоБЛI1ВИХ 

заходів державного захисту ВСТ3ІювлеНIІХ Законом України «Про державш!іі 

заХIІСТ нраuівників суду та правоохоронних органів», серед ЯКИХ зокреі\.lа 

заХОДІ! з особl!СТОЇ охорони ЖІІТТЯ і майна та інші. 

Зазначене потребуваТlІме додаТКОВIІХ видатків державного бюджету. 

Міністерство фінансів у своєму ВІ!СНОВКУ відміТI!ЛО, ЩО У 'Законі У країIІІ І 

«Про ДержаВШІі\ бюджет УкраїНIІ на 20 [4 рік» КОШТІ! на вказану ~leTY не 

!lередбачсні. 

Kpi~1 того, заКОІюпроекТ(1I\.l ІІ)JОПОНУПЬСЯ ДОПОВНlIТIf РО'щіJl ХУ 

крllміllаны�оп)) кодексу УкраїIІІ! «'ЗЛОЧІІНIJ ПРОТIf НВТОРlfтету орпшіu державної 
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влаДІ!, органів міснеІЮГ0 самоврядуваНШI та об' ЄДllat", громадян», ВСТа!IОВIIВIIН! 

кр"міllальну відповідаю,ність за 3)10'11111І1 ПРОТ" ЖУРllплістів. 
Зокрема, передбачається відповідальнісТІ, за: "огрту або JШСІІЛЬСТВО 

щодо журналіста, за здійснення такої ПОГРО'm або ІJaСIІЛЬСТШl 1 боку JlраціВНІІЮ.l 
правоохоронного органу, іншої службової особ", YJ\IНcIle '3I1Jlшеll"Я або 

пошкодження майна журналіста, посягання на ЖІІТТЯ журналіста, захоплення 

журналіста ЯК '3аручника та передбачається відповідальність у в"гляді 

позбавленням волі на строк від двох до п'ятнаДI1ЯТlI років або дові'IНIІМ 

нозбавленням волі ('за посягання на ЖІІТТЯ журналіста), обмежеНfIЯІ\1 волі на 

СТРОК від двох до п'яти років, а також арештом на строк до шеСТIІ місяців. 

Відтак, у разі СКОЄННЯ таКІІХ правопорушень застосування покарання у 

вигляді ПО'3бавлеllНЯ волі таКІІХ громадян ЗУМОВІ!ТЬ збільшення ВlІдатків 

державного бюджету на утримання правопорушників в YCTallOBax СlІстеМI! 

ВІІКOf\аI\lIЯ покарань. 

У '3в'язку із За'3начеНI!М, '3 ПОЗllції Міністерства фінапсів і'З проекту 1акону 

НОРМІІ ЩОДО обмеження волі громадян або позбавлення волі необхідно 

ВIІКЛIO'ІIІТlI. 

Враховуючи вказане, згідно 'з чаСТІІІІОІО третьою статті 91 Реглаl\lенту 

Верховної РаДІ! УкраїНІ! та частиною першою ста'пі 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНIІ до даного законопроекту належить подаТIІ фінансово-економічне 

обгрунтування з відповідними розрахункаМIІ та IІрОПО'3IЩIІ 'Зміll до 

законодаВЧIІХ актів України щодо скоро'/ення ВlІтрат бюджету та/або джерел 

додаТКОВIІХ надходжень бюджету для досягнення 'Збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Ра'ЮМ '3 ПІМ, відповідно до пункту другого розділу 11 «Перехідні та 

прикінцеві положення» законопроекту, цей закон набllрає '1І111ності 'З ДІ/Я, 

наСТУІІІЮГ0 за днем його опублікуван//я. Проте, відповідно до положень 

чаСТ1ІІ1ІІ третьої статті 27 Бюджетного кодексу Украї//I!, 'ЗаКОIІIІ УкраїНІ! або Їх 
окремі положення, які ВПЛlІвають на покаЗlІІlКlI бюджету (Зl\lе//шують 

надходження бюджету та/або збільшують ВlІтрати бюджету) і пр"ймаються 

після 15 ЛІІПНЯ року, що передує плановому, вводяться в дію не раllіше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні IIOP~1I1 

запропоноваllОГО проекту заКОIlУ, у ра'3і ЙОГО ІІРПЙ//ЯТТЯ, ПОВ/ІНні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Загалом Міністерство фінансів України у. СВОЄМУ експеРПЮl\lУ ВІІСНОВКУ 

зазначає, що прийняття законопроекту призведе до збільшення Вllдаткової 

частини державного бюджету. 3а'значено, щО ВІПІШЧІІТП вартісну ВСШIЧIIllУ 

ВПЛИВУ ПР"ЙНЯТТЯ законопроекту на видаткову частину державного бюджету в 

даний час немає можливості, оскіЛЬКIІ всупереч ВlІмогам статті 27 Бюджетного 
кодексу УкраїНIІ розробником не подаllО розрахунків щодо обсягу ВlІдатків 

необхіДIlИХ на реалізацію законопроекту. 

Крім того, Міністерство фінансів зауважує, що правові, еКОllOl\lіЧl/і, 

організаційні засадн державної піДТРIІМКІІ засобів масової іНфОРМallії та 

соціального 'ЗаХIІСТУ журналістів ВlПlшчені 3аКО//01\І УкраїНІ! «Про державну 

піДТРl!l\lКУ 'Засобів масової інформацїі та соціалыІІйй '3aXIICT ЖУРІшлістів». 
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'30крема, стаття 13 вказаного :Закону У країlІ1І гаршпує ЖУРllалістам нраво 
ІІа охорону Ilрані, JliJII,111 та КОМJlенсшtії за роботу із UЮККl1М11 та JlIKi/\JIIInIIМII 

умоваМIІ flрані, на меДІІчні ОГЛЯДІІ, соціальне страхування, на всебічне 

розслідуваШНI нещаСНI1Х ВllІнщків, смерті і ШКОДІІ, 'швданої здоров'ю прн 

ВIІКОНRllні служБОВIІХ обов'язків, та права на відповідні відшкодування на 

підставі і '3а нормами Закону УкраїНІ! «Про охорону праці» при обов'язковому 

врахуванні в колеКТ\lВНИХ договорах осоБЛIІВIІХ спеЦl1фі'lІШХ рис 

журналістської діяльності та занроваджеllні відповіДIІИХ заходів. 

Крім ТОГО, за нормаМI1 даної статгі відшкодування, заохочення і пільг 

журналістам, які виконують (внконували) службові uбов'язки в небеЗПС'ІІIІІХ 

дЛЯ ЖІІТПІ та здоров'я умовах '3абеЗIІСЧУЮТЬСЯ влаСНlІкаМ\І (-!аСНОВIНIIШМIІ, 

СllіюаСIЮВIНlкаМIІ) '3нсобу масово'і інформації, 

Статтею 9 Закону У країн 11 «Про охорону праці» передбачено, що 

відшкодування ШКОДІІ, '3аподіяної IІрацівникоuі внаслідок ушкодження ііого 

здоров'я або У разі смерті праціВlІика, здіil.сНlОЄТЬСЯ Фондом соціалы�гоo 

страхуваНІІЯ uід неllЩСІІІІХ Вllпадків відповіДl10 до Закону УкраїНІ! «Про 

'3агальнооБОВ'Я'3кове державне СОI\іальне страхування від нещасного Шtпадку Ііа 

виробництві та професійного захворювання, які СЩ1ll'lIllIIlЛlI втрату 

працсздапюсті», 

3аКОІІОМ У країШI «Про '3агальнообов' язкове державне соціал ьне 

страхування ВІД lJещасного ІШШІДКУ ІІа Вllробlllщтві та професіЙIЮП) 

захворювання, які СПРIIЧIIІІIІЛlI втрату працездатності» регулюються 11Iпання 

соціa.JJы�гоo заХ\lСТУ, ОХОРОНІ! ЖІІТТЯ та ЗДОРОВ'я ГРО1\НЩЯIІ У проиесі їх трудоної 

діялы�сті,, у TOI\IY 'lІІслі журналістів, 
СОI\іальні ПОСЛУIlJ та ВlшлаПI, які здїЙСIІІОЮТЬСЯ та відщкодовуються, 

ЩОl\lісячні страхові виплати і інші Вl1траПІ на відшкодування ШКОДН ВІІзначені 

стаТГЯМIІ 21 та 34 вказаного ЗаКОIJУ України. 
30крема, статгсlO 21 даного закону визначено, що у разі настання 

страхового випадку ФОІІД соціального страхування від нещаСНlIХ випадків 

зоБОВ'Я'Щllиif у ВСПlІІовленому законодавством порядку своєчасно та в повному 

обсязі віДlllкодовуваТIІ шкоду, заподіЯIlУ працівникові внаслідок ушкоджеНIІЯ 

його здоров'я або у рюі його смерті, виплативщи особам, які переБУВШ1ll на 

його утрнманні відповідну ДОlIOМОI"у ЧІ! ненсію у зв'язку з втратою 

годуваЛЬШlка та ВЖИТІ! всіх необхідних заходів для підтримання, піДВ\lщення та 

відновлення працездатності 1l0теРllілого (забезпечити лікування, реабілітацію, 

тощо), При цьому, усі види соціальних послуг та виплат, передбачсні цією 

статтею, надаються '3астрахованому та особам, які перебувають на ЙОГО 

УТРlІманні, незалежно від того, перебуває ІІа обліку піДПРIІЄМСТВО, на ЯКОМУ 

стався страховий ВI!lІаДОК, як "латник страхових внесків чи ні, 

Разом з тим, пунктом 7 статті 34 передбачено, що у разі смерті 

потерпілого внаслідок пещасного випадку або професійного захворювання 

РОЗl\lір одноразової допомоги його сім'ї ПОВlІнен БУТІ! не меНШІІМ за П'ЯТllрі'IIJУ 

заробітну плату потерпілого і, крім того, не меНІ111ІМ 1а однорі'lН\lіі заробіток 

1l0теРl1іJЮI'U ІІа кожну особу, яка IІсрсбувала ІІа його УТj1Il1\Шllllі, а також Ііа 1101'0 

дll'l'lIIlУ, яка Н<lРОДIІЛ<1СЯ протягом не біЛl,Ш 511< ДССЯЛlміСЯЧIlОГО стро 1<)' ІІІСЛЯ 

смерті 110ТСРllіJЮІ'О, 
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ТаКІІМ ЧIIlj()~I, Міllістерство фіmшсів Україlll1 BiJt1IIf1'laC, 1110 Фонд 

соці<lЛl,IЮГО СТр<lХУВШIІІЯ від нещаСНItХ ВlIП,щкіl1 гараllТУ(" усім 'mстраХ()В<lНIIМ 

111ОмаДЯІ!nМ ріВІІі Yl\IOBI1 за6е'ШСЧСІІНЯ прав у стрnхувшші від НСILЩСІЮГ() 

J3lшадку на I3llро6111!цтві та IІрофесіі1ного '3аХВ()РlOваIlНЯ та віДШК()ДУIJ<lIIIIЯ 

ШКОДІІ, заrlOдіЯ!l()Ї життю та зд()ров'ю праціВІНІків внаслідок lІещасного 

вltпадку на виробшщтві або професійного захворювання, 

З огляду на вказане, на думку Міністерства фінансів прнПняття 

1аКО!lО[lроекту у вкюаніП редакції є нсдоцілыІм •. 
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даниП час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону УкраїНІ! flрО внесення змін до деяких 1аконодаВЧflХ 

актів України щодо посилення гарантій законної професійної діЯЛЬ!lості 

журналістів (реєстр. N~ 4013 від 24.01.2014), ПОДШlllіі народтІМ ЛСlІутатом 

УкраїНІ! Карпунцовим В.Н. має ВПЛlIВ на пока1НИКИ бюджету (потребуваТlше 

додаткових видатків державного бюджету та може з6іЛЬШІПІІ витраТІ І бюджсту 

у разі Вlfявлення відповідних правопорушень), 

У lж~і прийнятгя відповідного заКОIlУ до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію ве раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - lІе 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за IlIIМ року залежно від 'Іасу 

нрнйняття закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечеНIІЯ праВООХОРОIІНОЇ діяльності. 

ЗаКОТlО1lроекти, Яl{Ї .,,([Юl/ІІ, в1lЛ{UI ТІ({ ТlОкаЗflllfШ бюд.1/сеf1l)' 

та 1l0требують узгодJtсеТlflЛ J бюд.Jtсе11lТIlI.Н зatШТlодавСfllllО.I{ 

1.2.71. СЛУХАЛИ: 
111формацію про проект Закону України про Вllесення змін ло ЗаКОIlУ 

України «Про спеціальну економічну зону «Рені» (щодо регулювання 

інвестиційної діяльності на теРIІТОРIІ СЕЗ «Рені») (реєстр. N~ 3786 
від 19.12.2013), поданий народнItми депутатаМIІ України rplllleBellblOlM с.р., 

Круком !О.Б. 

ВідміТIІЛН: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань ПРОI\-IІІСЛОВОЇ 

та інвестиційної політики, 

Законопроектом, зокрема, пропонується збільшення строку 

функціонування СЕЗ «Рені» на І О років; занровадження у ній митного режиму 

вільної митної зони (звільнення від сплати мита, акцизного податку, податку на 

додану вартість); на 3 роки звільнення від оподаткування прибутку суб'єктів 
СЕЗ «Рені», одержаного Ііа Tepl1Tupi'! цієї еКОlІомічної ЗОІІІІ від реалі'зauії 

іilIзеспщіі1них Ilроектів; надання Ilільг для TaКlIX суб'ЄІ<тіп зі СllлаТIІ ІІ()}ЩТКУ ІІа 

ПРll6уток; застосування осо6ливостеLі Оlюдаткування Т<І МllПIOПl регулювання, 

які 6УЛІІ ІІа деНІ, ресстрш(ії суб'сктів СЕ3 «['сні}). 
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Ilзса~lllерсл JJзлеЖlfГЬ 1ауваЖIІТIІ, ШО 'Jаl1РОПОlJовані у заJ(ОIЮlIРОСКl і 

llОдаткові IJіЛЬГlІ можуть БУТІІ надані Лl!ше ШЛЯХОМ !311есеll!ІЯ змін ЛО 

Полаткопого кодексу УкраїllИ (пункт 2.1 статті 2 Кодексу) та МИТНОГО кодексу 
УкраїIІІІ (пункт 9 розділу ХХІ ЦЬОГО Кодексу). 

Слід зазнаЧllТІІ, що з 01.01.2013 р. [ІрІ! реалізації іlIвестиціі1ЛIІХ проектів, 

схвалеНIІХ відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної 

дїялы�oстіi у пріоритеТLlИХ галузях економіки з метою створення нових роБОЧІІХ 

МІСЦЬ», податковим та митним законодавством передбачені особливості 

оподаткування суб'єктів господарювання без БУДЬ-ЯКІІХ територіаЛЬНIІХ 

обмежень. Водночас, розвиток спеціальних економічних зон може відбуватися 

із застосуванням норм Митного кодексу України (зокрема, глава 21 «Вільна 

МІlТна зона»). На ЗЮllачене, також звертає увагу у СВОЄМУ експертному 

висновку Міністерство фінансів України. 

Гlунктом 6 розділу І законопроекту також передбачається ДОПОВШПl1 

статтю 6 Закону України «Гlро спеціальну економічну зону «Рені»» НОВІІМ 

пунктом 3, відповідно до якого за реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Рені» 

справляється плата, розмір якої встановлюється виконавчим комітетом 

Ренійської міської раДІІ. При цьому передбачається, що кошти, одержані 'Ш таку 

реєстрацію, СПрЯМОВУЮТЬСЯ органом господарського розвитку ІІа розвиток 

інфраструктури СЕЗ «Рені» у порядку, визначеному Одеською обласною 

державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів Українн. 

Слід 'зауважити, що зазначена плата за своєю економіЧIJОЮ суттю 

належить до плати за надання адміністративних послуг відповідно до Закону 

УкраїНIJ N~ 5203-VI від 06.09.2012 р. «Про адмIfllстративні послуги». 

Гl0ложення щодо цільового спрямування відповідної плати є ВllКЛЮ'lfЮ 

предметом регулювання бюджетного законодавства, а відтак СУlJереЧIІТЬ 

Jlормам Бюджетного кодексу України, зокрема: статті І (Бюджетним KoдeKCO~1 

регулюються віД[ЮСІІНIІ, що виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про Їх виконання та КОНТРОЛЮ 

за ДОТРИJl,ШНIІЯМ бюджетного законодавства), частині п'ятій статті 13 (розподіл 
бюджету на загальний та Сllеціальний фонди, їх складові чаСТИНIІ визначаються 

В!!КJІЮЧІЮ БююкеТfllІМ кодексом та законом про ДержаВНlIЙ бюджет Україн!!), 

а також І!УНКТУ 24 частини другої статті 29 (згідно з якою плата за надання 

алміllістраПlВf!llХ послуг належить до доходів загалы�І·оo фонду державrЮІ·О 

бюджету). 

І IОРМIJ законопроекту, в разі їх реалізації, призведуть до зменшення 

доходів державного та місцевих бюджетів. Однак, авторами законопроекту не 

надано ПРОПО1ицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

ВеРХОВIІОЇ РаДІІ YKpaj·HII. 

Передбачена заКОII()JJроектом дата набрання ЧІШlІості відповідного закону 

("з ДІІЯ 110ГО О!lублікування) не відповідає вимогам чаСТІІНИ третьої статті 27 
ыокетІІогоo кодексу УкраїfIИ щодо TepMifIY набраllНЯ ЧИlІності заКОllів УкраїIlII, 
які мають ВlIJIIШ Ііа [[()!(,ПШІЮІ бюджету, та підпункту 4.1.9 []УІІКТУ 4.1 Н\ 

124 



"УНКТУ 4.5 статті 4 Податкового кодексу УкраїНІ! щодо стабіЛl)ності 
податкового заКОllодавства. Крім того, відповідно до ВlШОГ част" І ІІІ Jlру['()і 

статті 2 Закону України «Про МIПllllіі таРllф УкраїlІІ1» закони YKpaїНlI '! IlІlТаІ!Ь 

встановлення НОІШХ або заміни діЮЧIІХ ставок вві'ШОГО I\II\ПI наfiIlРі1ЮТЬ 

ЧШlІІості не раніше, ніж з даТІ! початку IIOBOI'O бюджетного періоду. 
Міністерство фінансів Укра'іни не підтримує прийняття законопроекту та 

зазначає, що вартісна величина впливу проекту закону залежаТlfме від кількості 

затверджених інвестиційних проектів, обсягів товарів та інших предметів, що 

будуть ввозитися на територію СЕЗ «Рені» та ВИВОЗІПІІМУТЬСЯ з неї із 

звільненням від сплати мита, акшl'ЗНОГО податку, заСТОСУВі1ІlНЯМ нульової 

ставки податку на додану вартість, а також від фінансових результатів 

(прибутковості) суб'єктів СЕЗ «Рені». 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону Укра'іни П[Ю внесення змін до Закону Укра'іНIІ 

«Про спеціальну економічну ЗОIlУ «Рені» (ЩОДО регулювання інвеСТllційної 

діяльності на території СЕЗ «Рені») (реєстр. N2 3786 від 19.12.20 І 3), подаНIІЙ 
наРОДНIІМIІ депутатами України Гриневецьким с.Р., Круком IО.Б., матиме 

ВІІЛИВ на показники бюджету (Ilризведе до зменшення доходів держаВІІОГО та 

місцевого бюджетів від ввізного та ВlІвіЗllOГО МlІта, податку ІІа додану вартість, 

податку на прибуток піДПРIІЄМСТВ, акцизного податку). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛlIІ1НЯ 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2() І б року (або І січня настушІОГО за ЦІІМ року залежно від часу 

прийняття закону); 

2. РекомендуваТIІ при ДООllрацюванні законопроекту IlривеСТIІ ЙОГО 

положення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, 

статей І, І 3 і 29), а саме абзац шости й пункту 6 розділу І (щодо цільового 

спрямування плати за реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Рені» нової редакції статті 6 
Закону України «Про спеціальну економічну зону «Рені»») ВI1КЛЮЧIIТІI. 

3. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з ПlIтань 

промислової та інвестиційної поліПIКlі. 

1.2.72. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про деякі питаllНЯ заБОРГОВі1ІlОсті 

державних підприємств установ виконання покарань Державної кримінально

виконавчо'і служби Укра'іни та забезпечення ЇХ стабільного РОЗВИТКУ 

(реєстр. N~ 3838 від 27.12.2013), поданий народним депутатом України 

Ільюком Л.О. 

ВідміТIIJІІІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

У законопроекті, зокрема, ПРОПОНУЄТЬСЯ СllисаПI заборгованість 

піДПРIІЄМСТВ установ виконання покарань з платежів до ІІенсіІіllОГО фонду 

України та фондів соцішIы�гоo страхування (ЄДІІІЮІ'О внеску 11<1 
заГЗJlI)нообов' язкове державне соціальне страхування). 

125 



ІІРІІ 1(1.,01\1Y, Ч<1СТlIІІОЮ восьмою статті І заКОI!Оl1роекту ПРОI\О1ІУП'I.,СЯ 113 
CY~111 СІI\!С31IlJЇ заборгованості HJlX lІі)(ПРIIЄМСТВ зі С!lЛ<lll! Г1Jlнтежів, що 

Сllj1ЯI\\ОНУЮп.ся до бюджету IlСllсіі\[IQ['О фО!lДУ Украї!ІІI, CfllICrlTII 1зБОРI'ОВ<lнісТl, 
І [енсііlноl'O ФОНдУ УкраїНІ! 'за ПОЗI!ІШ~1l!, наД3НІІМl! за рахунок коштів ЄДІ!!ІОІ'О 

КЮ!IilЧСЙСЬКОГО раху"ка, шляхом віДliесеН1ІЯ усіх сум на ВЗ<1Єl\lОро'ч)аХУIIК!1 '3 

бюджетом з ПОДaJІЬШIІМ відновлснням ЄДІШОГО казначеі\СЬКОІ'О раху"ку у 

порядку, ВСТrllІовленому КабінеТОl\1 Міністрів УКР<1ЇIІІI, 

Насамперед слід зауваЖIІТIІ, що ие положення не відповідає чаСТИІІі 

п'ятій статті 43 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, згідно з якою тимчасові касові 
p03pll1311 Пснсійного фонду УкраїНІ!, IЮВ'ЯЗrlні з виплатою пенсій, покрившоться 
у межах фаКТ!lЧНОГО дефі!Нпу коштів ІІа UЮ мету за рахунок коштів ЄДІИIlJГО 

каз1lачейського раХУIІКУ ІІа договірних умовах без !lаР<1хування l3ідсотків '3<1 

користувшшя Щ[МІІ коштами '3 обов'язковим ЇХ поверненням до К!!lЦя 

ПОТОЧНОГО бюджеТlIОГО !!еріоду, 

Крім того, ЗnПРОВ<1дження такого положення ПРl!зведе до зменшення 

надходжень до фонді в загалыlобовB 'язкового державного соці<1ЛЬНОI'О і 

ненсіі1I-ЮГО страхування, а ЩОДО Пенсіі1ного фонду - щс до втрат Ішдходжень 

до держnnlЮГО бюджету внаслідок СIIllсаНIІЯ заборгованості цього ФОНДУ '3<1 

IIОЗI!каМІ!, наданими Зrl рахунок ЄДІІІІОГО казначеі1ського р<1ХУНКУ, 

3<1КОНО!Іроектом також Ilередбачено списати заБОРГОВ<1ність піIlIJРІIЄ~IСТВ 

установ в!!кош1ння ІlОкар,Н!ь (яка обліковувалася станом на І ЖОl3тня 2013 року 
і !lе сплачена стшюм на дату набрання ЧІIНllOсті цим Законом) за ПРllрОДlIllЙ Г<11 

'1'<1 ПОСЛУ 1'11 З 1\01'0 транспортувшшя, електричну енергію, ПОСЛУГІІ з 

водопостачаIlНЯ Т<1 водовідведення, Пр!! ш,ому, В межах сум такої СІНІСШЮЇ 

заборгованості lІіДЛЯГ<1Є СПlIСШJНIО заборгованість ІІАК «Нафтогаз УКР<1ЇIllI», 

підпр!!(мств паJJlІвно-енергеТIІЧНОГО комплексу перед ДержаВНIІМ агснтством 

резерву УкраїНІ!, яка ВIІIІІ!кла в результаті ВИКОllання рішеш, К<1бінету MilliCTpiB 
УкраїНІ!, встановлена СУДОВІІМІІ рішсннями, що обліковувалася CTallOM на 

І жовтня 2013 року і не сплачена станом на дату набрання 'lИlIності ЦІІМ 

З<1КОJIОМ, 

Слід зазІШЧІІПІ, що Законом УКР<1ЇНИ «Про Державний бюджет УкраїНІI 

на 2014 рік}} передбаЧСIІО зарахування до спсuіального фОIlДУ надходжень від 
погашення підприємствами ПЕК та нафтогюової галузі З<1борговаllості та 

зобов'язань перед Лержавним агснтством резерву, а також надходжень цього 

Агентства від реалізації матеріальних цінностей, повернутих l1ідприємстваl\І11 

ПЕК та нафтогазової галузі (заплановано 600 млн грн), із спрямуванням на 

погашення заборгованості з різниuі в таРllфах на теплову енергію, послуги з 

централізованого ВОДОI10ста'!аНIІЯ та водовідведення (пункт 17 статті 11 та 

пункт 24 статті 14 Закону). 
Отже, таке положення законопроекту призведе до зменшення надходжень 

спеціального фонду держаВНОІ'О бюджету, на що також звертає увагу у своєму 

експеРТІІОМУ ВІІСНОВКУ Міністерство фінансів УкраїIlIІ, 

[(pi~1 того, У IlіДllУl!кті 3 ПУНКТУ 3 СТ<1тті 3 «ПРlІкі[щеві ПОJlожеНШІ» 

'3f1КОIЮIlроекту ВРС)! ІОнується B!JCClll ]~I і 1111 )Ю 3аКОllУ У країНlI «Про УПР<1ВJI і І! І!Я 
оfi'ЄКПIМIІ деРЖ<lВІІОЇ ВJI<lСlІості», які lIередбачшоть, щО ЧИСТІ!Й ПРllбут()к 

І'ОСП())ЩРСЬКІІХ товаРIІС'І3, у СТrlТУЛIПХ фОlщах ЯКlIХ є деРЖ::ШJl<1 ВJI::ІСJlість, 
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з якого ~)()зраховуIOТЬСЯ та спла'lУЮТl,СЯ )tIIвіДСIIДJI, а та"ож ЧIІСТJlі1 IІРJl6уток 

держаВНIІХ lІіДIlРllЄI\ІСТВ еllеРI"СТII'ІIЮЇ галузі, з якон) IЮ"lраХОВУЄТl>СЯ 1 l1 
СІIJIl1'IУСТ[,СЯ 'I[ІСТlНІа 'ІІІСТОГО ІІРllбутку (ДОХОДУ), "JмеIlLIIУЮТI,СЯ 11[1 суму 

ПРJlбутку відповідІlО до Закону УкраїlІ1! «Про деякі IlIIТШIШI "шБОРI"оrШllОсті 

держаВНJlХ lІіДllРJ1ЄМСТВ установ виконаllНЯ lІокараш, ДержаВIЮЇ КРII~lіllалI.llО

виконавчої служби України та забезпечення ЇХ стабілы�І'оo РОЗВJlТКУ». 

Запровадження запропонованого положення ПРllзведе до зменшення 

надходжень державного бюджету від чаСТ1!Н1І 'ІІІСТОГО прибутку (доходу) 

державних унітаРJlИХ піДПРIІЄМСТВ, що вилучається ДО бюджету, та дивідендів, 

нарахованих на акції ГОСllодарських товариств, у стаТУТНІІХ каніталах ЯКІІХ є 

держашш власність. 

Згідно з нояснювальною запискою до законопроекту станом ІІа 01.1 О.::!О 13 
заборгованість підприємств установ ВIІІ<онаНIISI покарань до Пенсійного (Іюнду 

УкраїНІ! стаНОВliла 15,4 МЛН грн, а заборгованість 'Щ електроенергію 

17 млн Грll, НрllрОДIШЙ газ - 1,8 млн грН, ВОДОПОСПIЧallIlЯ та водовідведеJlНЯ -
2,9 млн гр"вень. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтуваШIЯ 

(включаЮЧIІ відповідні розрахунки) та ПРОfЮЗl!llії змін до законодаВЧIІХ акті!3 

України ЩОДО скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗllції джерсл 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, ЩО 

не віДІІовідає ВlІмогам Бюджетного кодексу УкраїНІ! (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради У країlІІ1 (частина третя статті 9l). Крім того, 
відсутність фінансово-економічних обгрунтувань не дає можливості МіllфіllУ 

ВИЗlJачити вартісну величину ВПЛІІВУ законопроекту на нокаЗIlИКlI бюджету, 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом з ДНЯ 

його опублікуваНIІЯ не У'3годжується з частиною ТРСТІ,ОЮ статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! у своєму еКСllеРТlЮ~IУ ВІІСНОВКУ зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки: 

законопроект не підтверджено актами звірки щодо наявної заборгованості 

підприємств установ виконання покарань Держа!3I/ОЇ крнміIШЛЬНО-ВIІКОШ1ВЧОЇ 

служби УкраїНІ! перед соціалЬНIІМИ фондами; 

не IІаДШ/О інформації ЩОДО можливості списання бе"шаJLіі1IIОI'О 

податкового боргу відповідних піДПРIIСМСТВ, СТОСОВІ/О якого минув строк 

позовної давності, відповідно ДО статті І О l Податкового кодексу УкраїНІ!; 
не надано інформації щодо можливості розстрочення IlОдатковнх 

зобов'язань з метою вивільнення коштів для повного погашення податкового 

боргу, відповідно до статті 1 ОО Податкового кодексу України; 
законопроектом не визначені джерела покриття втрат бюджетіп фОllДів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування внаслідок 

списання заборгованості зі сплати єдиного внеску, що може прювеСТІ! до 

розбалансування бюджетів ЦІІХ фондів та постаВIІТЬ нід загро"!у вчасне 

ІШКОІШН!ІЯ покладених на НИХ фУlllщіі1, 

Разом з ТИМ, Мінфін вважає, що заКОНОllроеr{Т може бут!! IЮ'ЗГЛЯIІУТllіі за 

наслідкамп його ДООllраЩОВШIІІЯ та ВЖИТГЯ ДержаmюlO Ш:llітеllціарною 
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службою 'заХОДI!J ІІЮДО JІОПІІ1JСШJЯ (СJJlЮllIlJЯ, розстрочеllНЯ) '!аБОРI'OГl3ІIОсті 
JlіДПРllr~IСТГІ установ ВIIКОІJaНfIЯ 1IОЮЧ)(lIIЬ У межах ЧllНflОГО ЗnКОIIOЩ1І3СТВ<1. 

Головне науково-експертне упрnвліllJlЯ Апщхпу ВеРХОВIІОЇ Ради УкраїlІ1! 

У СВОЄІ\ІУ СКС[]СРТНОМУ ВIІС[IОГlКУ за'3ІІачnє, ЩО законопроект llOTpe6yt: 
доопрацюваllНЯ, та З<1УВЮКУЄ, зокрема, що: 

СlІІІсання боргів Є неефективним механізмом, наслідком ЯКОГО станс 

IJогіршеll[IЯ ДllСЦlНIJlіlll1 платників податків і страХОВIІХ внесків; 

вирішення порушених у законопроекті проблеl\l та УМОВІ! погашення 

заборгованості зі сплати страхових внесків мають визначаТIІСЯ на ЄДІІІІІІХ 

засадах для всіх піДllР1ІЄМСТВ та галузей економіКIІ з визначенням джерел 

відшкодування необхідних коштів до Пенсійного фонду та фондів 

загальнообов'нзкового державного соціального страхування дЛЯ І10КР"ТТЯ 

відповіДlІlІХ Вllдатків; 

запровадження механізму списання заборгованості за теплову та 

елеКТРИЧIlУ енергію стимулюватиме суб'єктів господарювання до неВИКОllаllllЯ 

своїх зобов'язань, послаблення договірної та платіжної дисципліни в 

енеРI'еП1ЧІЮМУ секторі еКОlІоміки; 

у законопроекті не визначено, у який спосіб та 'за рахунок ЯКИХ джерел 

покр"ваТI1МУТЬСЯ збитки підприємств постачальників теплової та електричної 

енергії, природного газу за поставлену та неОllлачсну державними 

піДПРlІємстваМIІ установ ВlІконання покарань відповіДIlУ продукцію та llOСЛУПI 

у разі ПРИЙНЯПЯ рі шення щодо списання такої заборгованості (списання 

заборгованості бе'з відповідної їі компенсації постачальникам негативно ВПЛlllІС 

ІІа їх фінансове становище піДlIриємств-постачальників). 

Належить таІСОЖ зауважити, що запропоноваНlIЙ у даному законопроекті 

спосіб вирішення проблем фінансового стану державних підприємств установ 

виконання покарань Державної криміlIально-виконавчої служби України не 

передбачений Концепцією державної політики у сфері реформуваНІІЯ 

Державної K(JII м і наЛl,но-внконавчої служби У країни (схваленою У казо~[ 

Ilрезидента УкраїНІ! від 08,1 1,20 12 N~ 631) та Державною цільовою програмою 
реформування Державної кримінально-виконавчої службll на 2013-2017 РОКІІ 
(затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 29,04,20 13 N~ 345), 
згідно з ЯКИМИ визначено заходи, зокрема, щодо: 

модернізації та технічного переоснащеНIІЯ піДПРІІЄМСТВ установ 

виконання покарань, впровадження енергозберігаючих технологій, ро:зміщення 

ІІа таких підприємствах замовлень на випуск продукції для задоволення 

регіоналыlхх потреб; , 
удосконалення ПРИНЦJlпів діяльності піДНРIІЄМСТВ установ виконаНІІЯ 

покарань та створення умов ДЛЯ :залучення інвестицій у такі підприємства, 

1абс'mечеlJlIЯ їх стабільного Р011!llТКУ, вирішення питань ВІJКОНШІІІЯ зобов'язань 

перед бюджетом із сплаТІІ податків, зборів та інщих обов'язкових платежів; 

ПIДВllщеНIІЯ ефеКТІІвності роБОТIІ піДПРIІЄl\lСТВ установ виконання 

rlOKapnllb сіЛЬСhкоr'осподаРСЬКОl'О профілю ВIJробlВщтва -ПІ [[ідсоБНIJХ 

господарств І[РІІ устаllовах виконаНІІЯ [lОкарань, збільшення ПОТУЖlІостеjj 1 
[[ерероБЮI сіЛЬСЬІСОГОСllOдарської СІІРОВІІ\[ІІ власного ВllроБНJlЦтна, 
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ВІІроваджеIlНЯ CIICTe~111 СIІОЖIІВ:ШIlЯ ВЩІСІЮЇ IIРОЛУКllії ДJІЯ харчуваllllЯ 

'3uсуджеllllХ та осіб, УЗЯТІІХ !lід варту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. І Іроект Закону УКРПЇIІI! про деякі ПIПШlJlЯ заборговаllості держаВlllfХ 
підприємств установ виконання покарань Державної КРllмінаЛhlІО-ВIlКОllaJРIOЇ 

служби УкраїНІ! та забезпечення ЇХ стабільного розв нтку (реєстр. NQ 3838 
від 27. J 2.20 13), подаlШЙ народним депутатом УкраїНIІ ІЛЬЮКО~І АЛ., мапше 
вплив на показники бюджету (I1Рll1веде до зменшення надходжень держаВІІОГО 

бюджету). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛlIПIІЯ 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше J січня 2015 року, а після J 5 липня 2014 року - lІе 

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

ПРИЙIlЯТТЯ закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюваllні 'Законопроекту частину восьму 

статті 1 виключити, як таку, що не відповідає чаСТИІІі п'ятіН статті 4З 

Бюджетного кодексу України, а порушене питаllШІ є предметом реГУЛlOваНІІЯ 

бюджетного законодавства. 

3. Це рішення надіслаТІІ Комітету Верховної РПДІІ УКр,ЙШI З Пlпань 

законодавчого забеЗПС'Іення правоохоронної діяльності. 

1.2.73. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону Україml !ІрО внесення змін до деЯКІІХ 

законів України щодо ЛОСlше!IJIЯ соціального захисту дітеН та піДТРll~IКlI cil\lei! 
з діТЬМIІ (реєстр. N~ 3651 від 20.11.20 ІЗ), !lоданиН наРОДНIІМIІ депутптаМlI 

Україн!! Жуком МВ., Тігіпком с.л., РізпнеНКОI\І П.О., ПРllСЯіКНЮКОМ О.Л., 

Нечаєвим 0./. 

ВідміТIІJlН: 

ГОЛОВННІ\! ·3 підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної 1l0ліТIІКIІ, спорту та ТУРIl1МУ. 

Законопроектом пропонується внест!! змін!! до СімеНного та Житлового 

кодексів України, законів України «Про охорону ДllТІlНства», 

«Про оздоровлення та віДllОЧllНОК дітеіі», «Про державну ДОIJOМОI'У сім'ям 1 
дітьми», «Про безоплатну правову допомогу», «Про місцеві державні 

адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 

,/ Змінами до Сімейного кодексу України (частина перша розділу І 
законопроекту) передбачається: 

• розширення контингенту дітеil, які можуть БУТІ! передані до сімей 

патронатиих вихователів; 

• здійснення обов'язків патронатного вихователя на професіНніі1 основі з 
встановленням оплаТІ! праці в IІОрЯДКУ, визначеному Кабінетом Міністрів 

України (ПУНКТ 4 'Іастини першої розлілу І законопроекту). Пр!! цьому rlOl3lllIeH 
укладаТIІСЯ договір про патронат. Слід зюнаЧИТIІ, що згідно із стаТТЯМІ! 8 та 13 
Закону УкраїНІ! «І Іро оплату праці» КабіllСТОМ Міністрів УКРПЇllJl ВИ111ачшоться 

УМОВІ! Ію·зміру ОIIJ!ПТlІ праці праніВНlІків установ, організацііі, що фіllансуються 
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з (іюджету, Крі!'.1 топ), така ПРОllOЗlщііl llС кореспондусТl.:,СЯ і'! Щ1О1JO'JlщіЯI\III 'Іl\lін 

до Закону Україн!! «Про соціальні ПОСЛУIlr»; 

• запроваДЖСllllЯ ВJНlлаПI державної соціалыІїї ДОПОМОПl ІШ УТРІШШillЯ 
ДIIТIIII1I/)(iTeii у сім'ї ll<lТРОШ1ТНОПJ IНIХОIШТСЛЯ, 

Зазна'lене не відповідає стаТТІ 24 ЗаКОllУ УкраїНІ! «ІІро охорону 

ДlПШ!СТВЮ>, 11'ідно '3 якнми на держану !JOкладається утримання і Вl!ховання 

дітеіі-Сllріт і дітеіі, ГltнбавлеНIІХ батькі вського піклування, а також статті 25 
цього Закону, відповідно до якої дер)!шва гарантує матеріальну допомогу ІІа 

дітеil, які !lеребувають під опікою ЧІІ піклуванням, у ДІІТЯЧ!!Х БУДІJlІках 

сіl\lеillЮГО пту і приilомннх сім'ях У порядку, встановленому законодавством, 

./' ПУНКТОМ 2 часто!!!! восьмої ро'зділу І законопроскту ШJІЯХОМ внесеНІІЯ 
змін до Закону УкраїН11 «Про державну ДOlЮI\ЮІ'У сім'ям "3 ліТ!>I\!!!» 

11Рorюнується встановлення державної ДОПОМОГ!! на діТСlі, над ЯI<lШІI 

встановлено l1аТРОl1ат, на період перебування ДlIПIIІІI всім 'ї патроналlOГО 

ВlІхователя у рОЗМІрІ, ЩО СТalЮВIІТЬ два ПРОЖl!ТКОВIІХ мінімуми для ДlПllІІl1 
" , 

ВІДПОВІДІЮГ0 ВІКУ, 

Така !lРОlJ01lщія супере'IІПЬ статті 2 Закону Україl1ІІ «Про державну 

допомогу сім'ям З діТЬМI\», згідно з ЯКОЮ сім'я З дітьми - поєднане pOДIIIIHII~lll 

зв'я]!<а~lІІ та зоБОВ'ЯЗШ!!IЯМИ щодо утримання коло осіб, у якому В1JХОВУЮТЬСЯ 

рідні, усиновлені діти, а також діТIІ, над ЯКИМІ! встановлено опіку 'ІІ! 
піклування, 

Поряд з ТIII\I, згідно з Чllrrrюю редакцією статті 252 СімеПного кодексу 
У KpaїНlI патронат передбачає влаштування Д!lТl!НИ-СIlРОТII або ДlПIIlIIІ, 

ІЮ'jбавлеIlОЇ батькіIJСЬКОГО піклування, на виховання в сім'ю іншої особll 

(патронапюго ВIlхователя) за плату, Таким ЧИНОМ, патронат є ТlІмчасовою 

соціальною послугою, яка надається на період прийняття рішення про lJабуття 

ДІПІІНОЮ статусу СllрОТН, ДИТ!І!ІІ!, !ю'збавленої батьківського піклування, та 

ВІІзна'lеНIІЯ форм!! їі подальшого влаштування, 

Водночас, статтею 17 Закону Укра'ІНИ «Про державну допомогу сім'ям з 
діп,l\lІІ» !lередбачено, що допомога на дітей, над ЯКИМІ! встаНОIJлено опіку 'ІІІ 

піклування, призначається на нідставі ПРИЙНЯТОГО рішення про встановлення 

опіки ЧІ! Ilіклування, Ця допомога призначається з місяця, в якому БУJlа подана 

заява з усіма необхіДJ!!ІМIІ JtOKYl\leHTal\lll, та виплачується щомісяця до моменту 
досягнення ДlПИНОЮ 18-річного віку ВКЛЮ'!НО, ПРll ш,ому розмір зазначеної 

допомоГl! переглядається кожні шість місяців на підставі довідок про місячні 

розміРll пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун 'ІІІ 

піклувальник на ДlПIIНУ, 

Крім того, законодавчі пропозиції щодо встановлення нових Вllдів 

державної ДОIlОМОГН ІІа дітеil (пункт 4 частини першої, пункт 2 частини восьмої 
рощілу r законопроекту) не узгоджуються між собою, 

Так, статтею 18 Закону УкраїНІ! «Про державну допомогу сім'ям з 

діТI,М1!» I:!I!ЗначеIЮ, що допомога на дітей, над ЯКlІМИ встановлено о[]іку 'ІІІ 

11 і КЛУВаІ!І!Я, ІІПЩІЄТЬСЯ У розмірі, що СТalЮПlIТЬ два 11РОЖllТКОВІІХ мініМУМІ! ДJІЯ 

Д11Т1!!!11 віДllOвідного піку, У разі колн на ДНТІI!IУ Вllплачуються НРІІЗІ!а'IСllі в 

установленому lJOРЯДКУ IIснсія, aJlil\1~HТlI, СПlПеlщія, державна ДОІЮ"1О1'а, РОЗІ\lір 

ДОГЮl\Юl11 ІІа ДIIТlflIY, Шl)( ЯІ(ОЮ ВСТ<1/IOВЛСf!О 01!іку 'ІІІ І1іКЛУВ<lНШI, [J]IЗJШ'l<lЄТЬСН 

130 



ЯК рі,НIЩЯ ~Ііж JЩОМП "рОЖIIТКОВlШIІ ~lillil\lYI\НIl\1I1 ДШІ j(IIТlIIIII віЛlІовіЛIІОI'О вік: 

та p()]~lipOI\I flРllЗШIЧСflllХ [[снсії, алі~I~lІтів, СТlІIІСll)(їі, державної ДОIЮI\ЮІїI. 

,/ Частиною четвертою р()]ділу І 1аКО[!ОI1РОСКТУ ІІРОІЮНУЮТ[,СЯ 'шіНIІ ЛО 

ЗПКОflУ УкраїНІ! «Про соl(іпJlыli ПОСЛУПI» н '13СТllllі до 110 ІШС 11 Шf фОРl\1 

здіііСllеНIІЯ сопіальнОІ'О обслуговування У сім'ях ГРОI\1flДЯfl, які віЩlOuі)шо ДО 

договору надають 1J0СЛУГИ щодо ДОГЛЯДУ та ВlІховання ДlПIІНlI (ГІРIlі10мні сім'ї, 

ДJlПI'!і БУДl!НКIf сімеі1ного ТІшу, сім'ї патронатних IJllховатслів). 

:3гідно з положеННЯМIІ про ДИТЯЧІІЙ будинок сімейного ТIІIІУ та про 

ПРIІЙОМflУ сім'ю, 1аПJердженими постановаМIІ Кабінету МіlJістрів УкраїНІ! 

від 26.04.2002 NQ 564 та NQ 565 відповідно, на підставі рішення про УТВОРСІIIJЯ 
дитячого будинку сімейного ТИПУ/ПРИЙОI\ШОЇ сім'ї між баТhкаМII-ВlІховатеШШIl/ 

ПРИЙОI\1ШШ!! батьками та оргаНОI\1, ЯКI1і1 приі1I1ЯВ рішення про Їх створення, 

укладається УI·ода/договір. КОЖНОI\IУ 1 батьків-вихователів ОЛlЮ~IУ'3 

[[PIli10MHIIX батьків ПРlІзначається грошове забезпечення. 
Проте, як зазначено Вllще, автораМIІ законодзвчої I1ропозшtJl вбачзється 

діяльність I1ЗТРОllаТIІОГО ВlІхователя ІІа IJрофесіі\lІіі1 основі з встановленням 

ОIlлаТIІ [] раці. 
Належить 1ауважити, що ВllДатки, ПОВ'Я'!аlIі з УТ[JИМalIНЯМ, вихованням, 

освітою дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а Т<JКОЖ 1 
наданням грошового забезпечення батькам-вихователям і приі10МIІНМ баТl,кам 

Бюджетним кодексом України віднесено до Вlщатків віДlювіДllІІХ місцевих 

бюджетів, які врахов)'ються !ІрІ! в[!Значеllні міжбюджеТІІІ[Х трансфертів 

(статті 89-90 Бюджетного кодексу України), частнна з ЯКlІХ забезпечується 1а 
рах)'нок субве[щШ на здііlснення програм соці<JЛЬНОГО захисту населсннн 

(частина перша статті 102 Бюджетного І(одекс), УкраїIІИ). 
В той же час, Бюджетним кодексом УкраїНIІ не передбачено 

фінансування патронаТНIІХ сімей за рахунок видатків державного і місцсвих 

бюджетів, що унеможливлює реалізацію окремих положень заКОllопроекту. 

Законопроектом також ПРОІЮІІ)'ЄТЬСЯ: 

,/ забеЗIlечення жилим приміщенням сімеі1 патронаТlІlІХ вихователів 

(ЖИТЛОВІІМ будинком або квартирою ІІа період ВlІконання ІІІІМІІ обов'язків 

паТРОllатного вихователя) (зміни ДО )КІІТЛОВОГО кодексу Української РСР); 

,/ 0здоровлення та відпочинок дітеі1, які ОПІІІНІЛJ!СЯ у складних ЖИТТЄВИХ 
обставинах (зміни до Закону України «Про оздоровлсння та відпочинок дітей»); 

,/ встановлення поняття «найкращі інтереси ДІПИНШ>, що IJередбачає 

забезпечення індивідуальних потреб дитини відповідно до "Сі віку, статі, стану 

здоров'я, особливостей розвитку, ЖI1"ПЄВОГО досвіду, родинної, КУЛЬТУРНОЇ та 

етнічної приналежності, із врахуванням "Сі ДУМКІІ (зміни до Закону УкраїНІ! 

«Про охорону дитинства»). 

Запровадження нової норми також потребуватиме додаТКОВIІХ КОШТІВ. 

Проте, відповідно до чинного законодавства державне забезпечення дітей 

здійснюється на основі єдиних стандартів. 

ЗгіюІО із ПОЯСНЮJЗальноІО запискою до закононроекту, ІІа ВllПлат)' 

держаВIІОЇ допомогн ІІа 250 дітей, над ЯКlIМН встановлено I!3Т!Ю!!3Т ІІа періол 

JJеребувшшя ДJIТIIIIII в сім'ї паТРОllатного ВlІховатеJlЯ JI!ЮТЯГЩІ З-х ~Іісяців, 
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ОllJlату Ilрш!і та lІаІ.!'lаIIIIЯ IIl1ТРОllаТlІІlХ t3JІХОІ3ателш та ІХ ПО~IILJttlIЮIJ нсо6хіюlO 

/ІОШlД 7 шtll грн В розраХУIІКУ 113 рік. 
ІЗ тоіі же час, І3 !юрушеlШЯ Иll1\10Г 'ШСПІ!!ІІ ПСРIlJOЇ статті '27 Бюджстного 

кодсксу Україlltl та 'ШСТІІШІ третьої стппі 91 РеГЛП~lеIlТУ АеРХОВІІОЇ РПдll 

УкраїНtI до законопроекту не наД3110 ПРОПОlltціfl нюдо ДОДПТКОВItХ джерел 

проведення таких видатків з державного та місцеВIІХ бюджетів ДЛЯ досягнення 

збалаНСОВШlОсті бюджету. 

Міністерство фінансів України вважає прtlЙНЯТТЯ законопроекту 

недоЦІЛЬНИМ. 

За узагальнюючим висновком Головного haYK0�30-експертного упраІ3ління 

Апарату BepXOBltOЇ Ради УкраїНІ І за результатами розгляду у першому '1ІlПІнні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлеНIІХ ШІМ 

зауважень і IlРОПОЗllцііі. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIlУ України про внесення змін до деяких законів Укра'ІНI! 

(щодо ПОСІІЛСННЯ соціального захисту дітей та підтримки сімей з діТЬМIІ) 

(рсєстр.N~З651 ilід20.11.20IЗ), поданий народними депутатам!! УкраїlІІ1 

Жуком М.В., Тігіпком С.Л., Різаненком П.О., ПРИСЯЖНlОком О.А., 

IlечаЄВI!М О.!., має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видаткової чаСТИlll1 державного і місцевих бюджетів). 

у разі прийняття відповідного закону до 15 ЛІІПНЯ 2014 року він має 

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 20] 4 року - не 

раніше І січня 20 І б року (або І січня вастушІОГО за цим року залежно від часу 

IlрlІПНЯТТЯ закону). 

'2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту УЗГОДИТІІ його 

положення з вимогаМIІ статей 89-90, частини першої стаlті 102 БюджеТIІОГО 
кодексу України, а також УЗГОДИТИ між собою положення пункту 4 чаСТШІІІ 
першої та пункту 2 чаСТlІlІИ восьмої розділу І законопроекту. 

З. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та ТУРИЗМУ. 

1.2.74. СЛУХАЛ И: 
!нформацію про проект Закону YKpaїНlI про внесення змін до деЯКI!Х 

законів УкраїНІ! щодо створення і ВlІкористання корпораТIІВНИХ амортизаціilНIІХ 

коштів ЖИТЛОВИХ БУДІІнків (реєстр. N~ 2948 (доопрац.) від 18.] 2.20 ІЗ), поданиil 
народним депутатом України Морозенком Є.В. 

ВідміТlIJJIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування житлово-комунального 
господарства та регіональної політики. 

Як зазначено у пояснювальній заПllсці до законопроекту, ЙОГО метою є 

'mКОII(щавче забезнсчення ПОРЯДКУ формування корпораТИDl!llХ аморп!заціі\НIІХ 

коштів як додатковнх фіllансоВl!Х ресурсів ІІа УТРIШШIlIЯ і ремонт ЖИТЛОВОГО 
фOlI/lУ. 
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1аКОІІОllРОСКТОМ ПрО!ІОНУЄТ6СЯ ВI!ССТlI зміНІ! дО ЖИТЛОВОГО кодексу 

УкраїІІСI.кої РСР, Закону України «Про ЖIIТЛОВО-I<ОМУН<1Л6!lі послуги» ІЗ частині 

запроваДіКеlНIЯ кор"ораТНВIІІIХ (lI\ЮРТlІЗаціііllllХ коштів ЖІІТЛОІЮГО ФОІІДУ. 

Слід зазнаЧИТІІ, що запропоновані Зl\lіllll до ЖIIТJlОВОI'О кодексу 

Української РСР суперечать ПРOlюзнціЯl\1 щодо Закону УкраїІІIІ «ІІро ЖІІТlIОВО

комунальні ПОСЛУГИ», створюють умови для дублювання функцій органами 

місцевого самоврядування різних рівнів та не в повній мірі відповідають 

вимогам Бюджетного кодексу Українн. 

Зокрема, відповідно до абзаців TpeТl,OГO, п'ятого чаСТІШІ! першої розділу І 

законопроекту ВlІконавчі комітети міських, районних, сеЛIllЩIІІХ, сіЛЬСl,КIІХ рад 

народних депутатів подають громадянам допомогу у створенні KopnoraTIIBHllx 
амортизаційних рахунків з відкриттям банківських рахунків по ШІХ на ба"lі, 

зокрема, обслуговуючих ЖЕКів та балансоутримувач ів ЖИТЛОВНХ прнміщень. 

При цьому розпоряднику коштів (балансоутримувачу) надається право 

розміщувати такі кошти на деllOЗИТНl1Х рахунках за укладеНIІМИ ДоговораМIІ з 

банківськими установами (абзац сімнадцятий чаСТIІІШ другої розділу І 

законопроекту ). 
Враховуючи, що відповідно до підпункту lІершого пункту а) статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління об'єктаl\Ш 

житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності 

відповідних теРlІторіаЛЬНIІХ громад, віднесено до повноважень ВlІконаВЧIІХ 

органів сільських, селищних і міських рад, зазначені положення законопроекту 

суперечать частині дев'ятій статті 13 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, згідно з 
якою створення позабюджетних фондів органаМIІ державної влади, органаМIІ 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

іншими бюджетними установами не допускається. 

Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» 

(стаття 7) та постановою правління Національного банку України від] 2.11.2003 
N!! 492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, ВІ1КОРНСТШШЯ і 

закриття рахунків у національній та інозеМНIІХ валютах» визначено, що 

вкладний (депозитний) рахунок відкривається банком клієнту на договірній 

основі для зберіП\lJIIЯ коштів, що передаються клієптом банку в управління на 

встановлений строк та під визначеНІІЙ процент (дохід) відповідно до умов 
договору. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про банки та банківську 
діяльність» банк має право надавати банківські та інші фінансові ПОСЛУГІІ. При 
цьому банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду 

за надані послуги. Враховуючи, що кошти, які планується залучати на 

відповідний рахунок, мають цільове призначення - капітаЛЬНIІЙ або ПОТОЧНИЙ 

ремонт будинку та його інженерних мерсж, плату за надання банком послуг, 

відповідно до умов ДОГОВОРУ має сплатити клієнт - ЮРlІдична особа, в даному 

випадку відповідний виконаВЧIІЙ комітет за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Тобто, реалізація положень законопроекту ВlІмагає додаткових видатків з 

місцевих бюджетів, обсяг яких всупереч вимогам ЧПСТІІІІІІ першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України автором законодавчої ініціаТIІВИ не обраховано. 
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в тоіі жс час, аб'ШЦОМ ІЮСЬМІІМ чаСТ!ІІ1lI ДРУІ'ОЇ розділу І ЗШШIІ(1пrОСК1У 

ВlПШIЧut:Тl,СЯ, що рахунок на КОРllораТIІВllі аМОРТlпrщіі1ні КОШТlI ЖllТJlОlюrл 

6УДІІІШУ uіДКРIllШС і10l'0 балансоутримувач влаСНIlМ KOIJIТO~I, 

І ІалеЖІ1Т1 .. зауваЖIІТИ, ЩО статтею І S )КIІТJlОВОГО кодексу УкраїIІСІ,J(ОЇ РСР 
ВlІзначеlIО, ЩО УllравліllНЯ ЖIПЛОВIl~1 фондом здійснюється ВШ1СIІШ{ОМ або 

),lІовноважеНIІМ !!11М органом у межах, визначених влаСНIІКОМ. 

ЗгіД110 з чаСТІШОЮ першою статті ] Закону України «Про ЖIПЛOlЮ
комунальні послуги» баШШСОУТРlІмувач БУДИlIJ{У здійснює розрахунки коштів, 

необхіДНIІХ для своєчасного проведення капітального і IІОТОЧIIOГО ремонтів та 

) ТРІІМШІІІЯ, а також забезпечує Уllравління цим майном і несе відповідальність 

за і10ГО експлуатацію 1гіДІІО з законом. 

Крім того, витраТIІ на поточний ремонт вже ВКЛЮ'lені до ПIРllфУ ІІа 

послуги 'J утримання БУДІІнків і споруд та прибудинкових теРlІторії! віДІ10віщlO 

до lІостаНОВIІ Кабінету Міністрів УкраїНІ! від 01.06.2011 року N!! 869. При цьому 
автором законодавчої іllіціаТИВIІ не надано обrрунтувань щодо розміру внесків 

до корпораТIІВНИХ аМОРТllзаціЙIІJlХ коштів та не вказаJlО ЯКИМ ЧIlIЮМ сплата 

таКІІХ внесків впливаТlIме на тариф, 

Реалі'ищія заКОllопроекту буде маТІ! вплив на пока1НlІКlІ державного 

бюджету в 'ШСПІні збільшення субвенції з державного бюджету MicItCВlI~1 

бюджетам на надання lІільг та ЖІІТЛОВИХ субсидій ІІа оплату електроенсргії, 

ПРllрОДIlОГО газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведеІІНЯ, кваРТІІРНОЇ 

плаТІ! (УТРlІмання БУJlИlІків і споруд та прибудинкових територій), ВlІвеlення 

побутового сміття та ріЛКI!Х нечистот, оскільки ПРll1веде до збіJl(,шеllllЯ таРllфів 

ІІа житлово-комунальні ПОСЛУГІІ. 

АбзаЦІ! деВ'ЯТl!іі, п'ятнадцятий та шіСТІІадцяТlIЙ чаСТIІНИ другої розділу 

[ законопроекту (чаСТІШІ! третя, шоста та сьома 1І0ВОЇ стапі 33 Закону УкраїІІІI 
«Про ЖllТлово-комунальні ПОСЛУП1») щодо ВИЗІШ'lеllllЯ розміру внесків до 

корпораТllВlІlІХ аМОРППal{іііНIІХ коштів lІе узгоджуються між собою. 

Так, абзацом деВ'ЯТI\М (чаСТIІНОЮ третьою нової статті 33 Закону УкраїНIІ 
«Про ЖIIТЛОІю-комунальні послуги») пропонується встаНОВIІТИ щоміСЯЧllі 

внеСКIІ до корпораПIВНIІХ аМОРТllзш{іЙНIІХ коштів власниками, РОЗПОРЯДlІІlкаМIІ 

ЖІІТЛОIJIІХ приміщень та прпміщеІІЬ комерціЙIlОГО ВIІКОРlІстання в розмірі 

0,5 I"рІІ за 1 кв. метр загальної площі та балаНСОУТРlІмувачаМIІ ЖІПЛОВОГО 

БУДІІНКУ 0,5 грн за І кв. метр площі загального користування. 

Абзацом п'ЯПШДЦЯТНМ (частиною ШОСТОЮ нової статті 33 Закону УкраїНIІ 
«Про ЖИТЛОВО-КОМУllальні послуги») дозволяється встановлення відмінного від 

визначеного законопроектом розміру внесків за рішенням загальних зборів 

влаСНlІків та розпорядників ЖИТЛОВІІХ ПРlІміщень. 

Лбзацом шістнаДЦЯТIІМ ('Іастиною сьомою нової статті 33 Закону УкраїНIІ 
«Про житлово-комунальні ПОСЛУГJl») на місцеві ради покладається обов'язок 

затверджувати розмір внесків, але не менше, ніж визначено законопроектом. 

В тексті заКОllопроекту відсутня єдина термінологія, вживаються терміни: 

«корпораПIlші <lМОРПlзаЦIJIIII I{ОllIП1 ЖІІТЛОВІІХ БУДIІІІl<ів», і'"КОРllораПlВІlі 

<І~({)]Лl11lщіііllі коштів ЖІІТЛОВОГО фОIl){У», «КОРПОР<lПlвні аМОРТПЗflціііні КОШТlI 
теРllторіШlb!lОЇ I"РОМ<lДIІ», ««ОРllОраТІІВllі аМОРТlпаціilllі фінаIlсоuі реСУРСI\», 
«Clморппацііі!lі ВІІеСКІІ '!Ленів )ЮlТлово-будівеJII>ІIIIХ кооперапшів», 
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Також СJJЩ lаlнаЧIПIІ, ЩО віЩlOвіщlO }(О 11)'III(1'У і44.3. ііолаЛ\()ВОI"О 

кодексу УкраїНIІ tI~ піллягаюТl, аМОРПllш(ії та IlровоJtjГГLС}{ за раХУIІОК 

віJLIювіДНllХ джерсл фіШІІІсування ВlпраТIІ бююкетів ІІа БУJ(іВНІIIlПЮ та 

УТрIfмання споруд благоустрою та ЖІПJІОВІ!Х БУЮ!llків. 

Термін набрання ЧИІНlОсті, ВIІ3I1а'lСIll111 у заКОНОllроекті, не віДllOвіла(' 

частині третіl1 статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою передбачено, що 
заКОНІ! України або їх окремі положення, які впливають на ІІОКПЗНlIКl! бюджету 

('зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВlП[Jати бюджету) і 

приі!маються після і5 липня РОКУ, що передує плановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію не 

раніше початку бюджетного періоду, шо настає за ІIJIШІО13І1I\!. 

Міністерство фінансів України не підтримує заКОlIопроект у 'ШПРОlІОНОВШlіі1 

pcJtaKuiї і зазначає, ЩО віДСУТllіСТI, у супровідних матеріалах ДО законопроекту 

фінансово-економічного обгрунтуваІІІIЯ не дозволяє ВIІЗIІаЧIIТIІС}{ щодо 

МОЖЛИВОГО фінансового ресурсу. 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України про внесення змін до деякнх законів УкраїlІІІ 

щодо СТВО[Jення використання корпоративних аМОРТІІзаційних КОШТІ в 

ЖІПЛОВІІХ будинків (реєстр. N~ 2948 (доопрац.) від і8.і2.20 і3), llОдаНllіІ 

народним депутатом України Морозенком є-в., має вплив на ІЮКЮНI!КlI 

бюджету (може ІІрlІзвести до збільшення видаткової чаСТІІІШ де[Jжав!ІОГО та 

MicueBIIX бюджетів). 
У разі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону після і5 ЛlIПlIЯ 2014 року він має 

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше і січня 20 і6 року (або і СІ'ШЯ настуГІІIОГО за ШІМ 

РОКУ залежно від часу приl1няття закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюванні 1аКО11Опроекту абзаци третіі! та 

П'ЯТИЙ частини першої, абзаНІІ восьмий та шістнадцятий (частина друга та 

частина сьома ІІОВОЇ статті 33 Закону України «Про ЖІПJIОІЮ-КО~IУJJ<lJIьні 

послуги») 'І3стини другої розділу І законопроекту привести у відновідність дО 

ВІІМОГ частини дев' ятої статті 13 Бюджетного кодексу У країни. 
3, Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДIІ УкраїНІ! з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної 1І0ліп!ки. 

1.2.75. СЛУХАЛИ: 
[нформаuію про проект Закону України про ІЗllесеlНlЯ змін до Закону 

України «Про органи саМООРГ<lнізаЦІI населення» (реєстр. N~ 3704-1 
від іі.і2.20 і3), поданий народним!! депутатами України Бондаренком В.Д., 

Новаком Н.В., Мірошниченком !О.Р., Фабрикант с.с., Леоновим Е.В., 

Медуницею О.В., Чумаком В.В., Шевченком А.В., Сиротюком О.М. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним З підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

KOt\liTeT з ПІ!Т3!ІЬ держаВIJОГО будіl3l11ЩТ13а та місцевого самоврядуваНIІЯ. 

3аКОНОl1роектом ПРОI!ОН)'ЄТЬСЯ 1І0ва редакція 3аКОllУ України «Про ОРГ<11111 

саМООРI'аllізш~ії lІаселеНЮІ», в якому ВIПIlа'l<lЄТЬСЯ IIJ1аІЮВІІІI статус Т<І llOРЯДОК 
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СТГЮРСІІІІЯ, ОРІ'<lІІі'3Шlії діялыlсті,, дострокового IJj1IIIIIIIIСI!ІIЯ ПОRlIOI3<1ЖСIІl> 

ліКl3ідацїі ОРПlllів саМООJ1IШlі'3а!lії IlасеЛСНllЯ, 

У IЮЯСIIЮl3аЛl,lІііі ЗШ!!IС[tї до 'законопроекту '3[l'3I13'lеllO, що ііо['о реалі'3aJlія 

не потребує ДОДаТКОШJХ фінансOlШХ ВlІтрат із держаl3lІОГО бюджету, 

130ДIIO'lас, ряд статсіі заКОІlОllроекту містять положеllНЯ, реалі'зація ЯК!!Х у 
разі ПРІІЙНЯПЯ закону, призведе до зменшення доходів та збільшення !Нlдаткіrз 

місцеrзllХ бюджетів, До таких, зокрема, належать положення: 

- '!аСЛIНlI другої статті 14, згідно з якою органи самоорганізації населеllНЯ 
звільняються rзід реєстраційного збору за проведення реєстрації; 

- частини чотирнадцятої статті 14, відпоrзіДIІО до якої в структурі 

виконаВЧIІХ органів сільської, селищної, міської, районної у місті раДІ! Jl,lОже 

бут!! утворений спеціалізоваНIІЙ підрозділ, ЯКИЙ буде надаваТIІ мстодологічну, 

іll(lюрмаціЙIlУ, правову та іншу допомогу органам самоорганізації насеJlеНIІЯ у 

Ilроцесі їх утворення та ПОТОЧІІОЇ діяльності; 

- статті 17, де встановлено, що фінансовою ОСІІОВОЮ діяльності органів 
самоорганізанії населення є кошти місцеrзих бюджетів для ЗДlІІснеНIІЯ 

повноважень, ПРІІ цьому, положення частини другої та третьої статті 17 
налеЖІІТЬ ШІКЛЮЧИПІ, зважаючи, що ПlпаШIЯ формування і виконання місцеВIІХ 

бюджетів УlІормоваllО БюджеТlІlІМ кодексом України і не ~юже буп! 

врегульоване в іНШІІЙ СlIосіб. Крім того, кошти місцевих бюджетів не є 

влаСІІІІМIІ ресурсами органів самоорганізації населеlIНЯ; 

- частини третьої статті 23, згідно '3 якою виконаВЧIІМ комітетам місцеВIІХ 
рад налеЖІІТЬ ВІІГОТОВИТИ посвідчення для видачі їх членам органу 

самоорганізації населення; 

частини третьої статті 31, що зобов'язує утримання та ремонт 

приміщення, яке може бути надане органу самоорганізації населення в 

оперативне управління, здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету; 

чаСТИIІИ шостої статті ЗІ, відповідно до якої для підприємств, 

заснованих органом самоорганізаЦІІ населення, можуть встановлюватись піЛЬГIІ 

із сплати місцевих податків і зборів, Поряд з тим, зазначене не узгоджується з 

ВlljI,lОГОЮ IlУНКТУ 12.3,7 Податкового кодексу УкраїНІІ, згідно з яким сіЛЬСЬЮІМ, 
сеШIЩIІІIМ, міським радам не дозволяється 

пільгові ставки місцевих податків та зборів 

встановлюваТIІ індивідуальні 

для окремих юридичних та 

фіЗIІЧНIІХ осіб-піДПРllємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких 

податків та зборів, 

Крім того, у частині другій статті 2З законопроекту ВlІзначено, що оплата 

праці голови 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, 

заКОllопроект не міспІТЬ положень, які б встановлювали перелік конкреТНIІХ 

джерел формування коштів органу самоорганізації населення, крім тих, що 

вказані у статті] 7, тобто бюджеТНIІХ коштів, 
Водночас, ВСУllереч ВlІмогам ЧаСТlIШI третьої статті 91 Регламенту 

[3ерховної l'аІlII УкраїlІ1І та частини І1ершої статті 27 Бюджетного кодексу 
У країНІ! до заКОIІОllроекту lІе надаІІа належного фі наllсово-скономічного 
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оБГРУlІтуваllllЯ (включаЮЧI! відпові)tllі РOlраХУIІКІІ) та IIPOflO'JIIItiii JlШІ 

ДОС>ІІ'lІеllfIЯ 'збалаІІсоваfIості бюджету, 

ТерміlІ fIабраfIНЯ ЧIfШfOсті заI(ОІІО~f, ВІІ'3flllчеfIllіі у 'IШ\ОІІОІfJюекті, fIe 
відповідає '[аСПllfі третііі статті 27 І)юджеТІІОГО кодексу У країIIlІ, якою 

передбачеrrо, ЩО заКО[[1І УкраїНІ! або Їх OKpe~li flOложеff!IЯ, які ВПЛІІВUІОТL ІІа 

ІJQказНIlКlІ бюджету (змеНШУЮТL надходження бюджету ти/або збіЛІ,ШУЮТЬ 

ВІІтрати бюджету) і ПРlIймаються після 15 ЛИПІІЯ року, що передує ІІлаІІlН!О1І.IУ, 
ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за ПЛaJfORІІМ, 

Разом з ТІІМ, слід відмітити, що положеІІІІЯ законопроекту в частrrНІ 

ВИЗІІачеНІІЯ правового статусу органу самоорганізації населеНІ/Я fIалеЖIlТЬ 

УЗГОДИТІІ із законодавством про місцеве самоврядування, 

Міністерство фінансів не піДТРШlУЄ ,аКОНОllроект в поданій редакції, Пр" 

цьому зазна'lас, що реалізація його ІІОРМ ffOтребуваТlІме додаткових видатків, 

місцевих бюджетів, 

УХВАЛИЛИ: 

" Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про органи самоорганізації населення» (реєстр, H~ 3704-1 від І 1,12,2013), 
поданий наРОДНIІМИ депутатами України Бондаренком ВЛ" Новаком КВ,, 

Мірошниченком 'О.Р., Фабрикант с.с., Леоновим Е,В., Медуницею 0.8., 
Чумаком В.В" Шевченком А,В" СиротІОКОМ О,М., має вплив на flOкаЗНfJКIІ 

бюджету (призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів), 

У разі приilняття відповідного заКОffУ до 15 липня 2014 року він t\taf 

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

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

прийняття закону), 

2, Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту I3ІIКЛЮЧИПI чаСТffНff 
другу та третю статті 17, як такі, що не відповідають Бюджетному кодексу 
України в частині формування і виконання місцевнх бюджетів, 

3, Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з 11І1Тань 

державного будіВIІІІЦтва та місцевого самоврядування, 

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

УкраїlII1 «Про охорону культурної спадщини» (щодо збереження пам'яток 

культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Органі'!ації 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

(реєстр. N23605 від 13,11,2013), поданий народними депутатами України 

Васюником І,В., Кириленком В.А" Хмілем М,М" Бригинцем О.М., Матіос М,В, 

ВідміТІІЛП: 

Головним з підготовки та попереднього рО1гляду проекту закону є 

Комітет з питань КУЛЬТУРJl і духовності, 
Законопроектом пропонується ннеСПI ЗМІІІ!І ЛО Закону УкраїІІІI 

«Про ОХОРОНУ культурної спадщишш, згідно ЯКlIIVШ ВlІзначаються поняття 

пам'яток псесвітньої спаЛЩИНIf, ЇХ буферних З0Н, ПОРЯДОК встановлення 

режиму Їх fШКОРlIстаlfffЯ, компетенція органіп управління такими пам'ятка~І11 

137 



ти Їх наГЛЯДОВIІХ ра)!, а також ВСПll!ОВЛЮIOТЬСЯ інші осоБЛl!вості щодо 

уприВlІіl'lllЯ та збереження пам'нок BCCCBiТllbOЇ спаДЩIІНIІ, 

Рюом '! ТНМ, статтею 3 проекту закону нередба'Jat'Ться створення ДЛSІ 

кожної II<lМ'SlП(((, внссеної до СНІІСКУ BceCBiТllbOЇ СШlДЩlfllll. органу унравліlll!SI 

нам' ятка~1ІІ всесвітньої спаДЩIllШ, ЯКІІІІ утворюється централыllмM opгallO~1 

ВІІконавчої влади, що реалізує державну політнку у сфері ОХОРОНІ! культурної 

спаДЩШ/l!, після внесення такої пам'ЯТКІІ до Спнску всесвітньої СlJaДЩШIІІ та до 

комнетенції ЯКОГО налеЖllТЬ управліlillЯ даною пам'яткою всесвіТIІІ,ОЇ 

спаДЩШІІІ, 

А також, ІІормаМIІ законопроекту розширено повноваження центраЛІ>ІIIIХ 

органів виконавчої влади у сфері ОХОРОНІІ культурної спадщпни Пl встаllовлено 

ІЮВlюважеНIІЯ Кабінету Міністрів України щодо створення ІШГЛЯДОВІІХ рад 

пам'яток всесвіТIІІ,ОЇ спаДUНIІІIІ, затвердження їх складу та положення про НІІХ, 

Так, зокрема, для здійснення нагляду за діяльністю ДаІJO('О Орl'ШIУ 

упрпвліНIІЯ з стпном збереження пам'ятки передбачається створення 

НПГЛЯДОВІІХ рад пам'яток всесвітньої спадщини - колегіалыlхx органів, дО 

СI<JШДУ якого за ПРИНЦИПОМ пропорційної участі включаються провідні 

науковці та фахівці у сфері збереження культурної спаДЩIІІШ, ГІр!! ЦЬОМУ. 

фінансування діяльності наГЛЯДОВIlХ рпд забезпечується Кабінетом Міністрів 

УкраїНІІ, 

За ВlІ1наченням авторів законопроекту, його реалізація положень 

законопроекту не впливає на показники бюджету, 

Проте. утримання окремого оргпну управління пам'яток всесвітньої 

спаДЩllІІ1І та наГЛЯДОВIІХ рад нам 'яток всесвітньої спаДЩIІНlI потребуваТ!!~lе 

додаТКОВ!IХ коштів з державного бюджету, 

ВраХОВУЮЧl1 зазначене, згідно :3 частиною треп,ою статті 91 Регламенту 
Верховної РаДІ! УкраїНIІ та частиною першоJO статті 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІ! до даного законопроекту належить ("(одаТІ! фінансово-економічне 

обгрунтування "3 IJідповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодаВ'IIIХ актів України щодо скорочеНlIЯ витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 
однак така іІІформація відсутня, 

rазом з тим, відповідно до розділу ІІ «ПРlІкінцеві Г!оложеIllIЯ» 

законопроекту, цей 1(1КОН Н(lбl!рає Чl1llності з І січня 20 І 5 року, крім пункту 2 
ПРllкінuевих положень, який ІІпбllрає 'lІІшюсті з ДНЯ його опублікування, 

Проте, відповідно до положень ЧПСТИНlI третьої статгі 27 Бюджетного кодексу 
УкраїIІІI, закони УкраїНІ! або їх окремі положення, які впливають на показники 

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВlІтраТIІ 

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

відповідні НОРМІ! запропонованого проекту закону, у разі його ПРИЙНЯТТЯ, 

ПОВІ!/ші застосовуваТIІСЯ відповідно дО ВІІМОГ бюджеТIlОГО законодавства, 

Крім ТО(·О, слід :JаЗIШ'lIIТll, що положеНJlЯ законопроекту в 'laСТI!llі 

Д()!(ОRнеIIllЯ Закону УкраїlІІ1 «ІІро охорону культурної СШll1,ЩІIІIІІ» ста'пею 6-2, 
та ВСПIІЮI3JIСIІШІ В!ІМОПІ щодо 'шбеЗІІе'IСIІНЯ фінансуваНIІЯ діЯJl(,1І0сті 
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1Іа!"Ш(JlОВlIХ рпд Кабінетом Міllістрів УкраїlІ1! Ifе відповідне ВІ І МОІ"Ш\j 

БЮJliкетного заКОllодавствн. 

IIПСН~lПерсн, слід відміТIІТIІ, що статтею 95 КОlІституції У країlІl1 

IlсрелGаЧСIІО, що 13l1КЛЮЧlIU заКОІІОМ про ДеРЖПВlшli бюджет Україl1ІІ 

ВІПІІН'ІШОТ/,СЯ БУДЬ-Slкі ВllдаТКIІ держаВІ! на '~апulьносусllіJIыli lІотребl1, PO"3~lip і 
цільове СПРЯll1ування цих видатків. 

Рюом з ТI1I11, чаСТIІІЮЮ другою статті 4 Бюджетного кодексу 
встановлено, що ВИКЛЮЧНО законом про ДеРЖНВIШЙ бюджет 

ВlІзначаються надходження та витраТІ! Державного бюджету УкраїIІН. 

Україl1ІІ 

Укрnїнн 

При НЬОМУ, ЯКЩО іншим нормаПШllо-праВОВIІМ актом бюджетні віДНОСШІІІ 

визначаються інакше, ніж у Бюджетному кодексі, 'ШСТОСОВУIOТІ,ся IІіДІlОвіДllі 

HOP~1II дшюго Кодексу. 

Згідно з чаСТIІНОЮ першою стптгі 2З, 'ШСТlIlIOЮ першою статті зо 

Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'юання тн І1латежі '3 
бюджету 'ЩlllСНЮЮТЬСЯ лише за наявності відповідного бюджеТIІОГО 

призначення. 11РІІ цьому, головні РОЗПОРЯДНИКІІ бюджеТНIІХ коштів 1ІРОВОДЯТЬ 

ВllдаТКIІ бюджету відповідно до встаповлених бюджетних ПРlгшачеІІІ,. 

Відтак, норма щодо фінаllсуваНIІЯ діЯЛl>lІості ІШГЛЯДОВІІХ рад пам'яток 

всесвіТ1ІЬОЇ СШIДЩИНlI не є нормою даного закону та не узгоджусться '3 
вимогами Бюджетного кодексу України, ТОМУ потребує ВIІКЛlOчеІШЯ. 

Міністерство фінансів України у своєму еКСIlертному ВІІСНОВКУ За-3начаr, 

щО ПРИЙНЯТТЯ заКОllопроекту ВIIJІІше на Вllдаткову чаСТІІНУ держаВIIОI"О 

бюджету. 

І Іри цьому, Міністерство фінансів ВІІСЛОВЛЮЄ зауваження ІІ!ОДО не 

ВIПlшчення у законопроекті ЮРIlдll'lIIOГО статусу органів управління 

пам'ятками всесвітньої спаДЩIІНI!. 

Крім того, Міністерство фінансів звертає увагу, що законопроектоr-.1 

пропонується внести зміни до стаl-гі 35 Закону України «[Іро охорону 

КУЛЬТУРНОЇ спаДЩIНШ» і встаIlОВИТИ, ЩО проведення археологі'!ШIХ розвідок, 

розкопок, іНШІІХ земляних робіт на теРlпорії пам'ятки всесвіТНЬОІ"О ЗІШ'ІСННЯ, а 

також дослідження решток життєдіяльності людини, ЩО містяться під зеМIІОЮ 

поверхнею, під ВОДОЮ, здійснюється за дозволом відповідrlOГО органу 

управління пам'яткою всесвітнього значення. 

Проте, Законом Українн «Про перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діЯЛИlОсті», яким затверджений ви'!еРПНIІІІ перелік 

документів дозвільного характеру, необхідність отримання суб'єкта~lІf 

господарювання такого дозвільного документа не передба'lена, а вимагання 

документів дозвільного характеру, ОТРlІмання яких не передбачено дш!им 

законом заБОРОJJеIlО. 

Таким <1ІН10М, зміШI, щО ПРОПОНУЮТЬСЯ внести до ЗаКОIlУ України 

«Про охорону КУЛЬТУРНОЇ спадщини», не відповідають Закону УкраїНІ! «Про 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

Тому, приііняття заКОНО11роекту у ВI<аЗШJіlі редшщії, ІІа думку 

Міністерства фінансів, f недоціЛЬІІИМ. 

J3нснопок I'ОЛОВIIОГО l�aYl<obo-екснеРПЮI'О управліllllSl ЛIНlрату Верховної 

РаДІ! УкраїІІІ! на JНШllіl час ві)(СУТllііі. 
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YXBAJJIIJНI: 

І. І IPOt:KT ЗаКОIlУ УкраїlІІ1 IlрО ВllесеНIІЯ З~ІІІІ дО 'ЗаКОIІУ УКРQЇI!ІI 

«llр() ОХОРОIlУ КУЛЬТУРІІОЇ СІІUДШl1Jl11» (щодо '3бережt:IIІIЯ па~I'ЯТОК КУJII,ТУРІІОЇ 

СIJ3ЮЦ1IIНI, ВllесеllllХ дО СПИСКУ HceCl:liTlIbOЇ спаДЩIІIІ!1 ОрГQllі1ацїі Об'ЄДIІШIІIХ 

lІаціІі з IIІIТШIЬ ОСl:lіти, ШУКІІ культур!! (ІОІІГ::СКО) (реєстр. H~ 36()5 
від 13.11.2013), IЮЩllшіі lIapOдllllMII депутатаl\Ш У країlІІ1 13ПСЮНIІКОМ І.В., 

КllрилеllКОМ ІЗ.А., Хмілем М.М., БрlІПllщем О.М., Матіос М.В., має ВПЛІІВ ШІ 

ПОКа3II11К11 бюджету (1l0треБУВПТНl\lе додаткових Вllдатків бюджетів). У разі 

прийняття відповідІlОГО закону до 15 ЛlIІIIIЯ 2014 року він має ВВОДИТІІСЯ В дію 
не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛlIПIІЯ 2014 року - не раніше І сі'ІІ!Я 

2016 року (або І сіЧІІЯ lІаСТУllllOГО за ЦИМ року залежно від часу ПРllfiняття 

зпкону). 

2. РекомендуваТIІ !ІрІ! ДООllрацюванні законопроекту у пункті 6 РО1ділу І 

ІНІКЛЮЧІІПІ абзац четвеРТIІЙ (щодол забезпечення діяльності наГЛЯДОВIІХ рад), як 

таКІІІІ, шо СУ!Jере'шТ!, статті 95 Конституції УкраїНІ! та нормам Бюджетного 
кодексу УКРСІЇIlI1 (зокрема, статтям 4, 2З та ЗО). 

3. Це рі шення надіслати Комітету Верховної Рпди У країНІ! з Il11тань 

культур!) і духовності. 

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

законодавчих актів України щодо запровадження монополії держаВІ! на 

здійснення лотерейної діяльності (реєстр. Н2 З697 (ДООllрац.) від 28.01.2014), 
поданий наРОДlІlІМ деllутатом України Миримськнм Л.Ю. 

ВідміТIIJШ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митно'і політики. 

Насамперед слід зазначити, що зазначений законопроект має подібні 

механізми правового регулювання лотерейного ринку в Україні з однойменним 

законопроектом, зпреєстрованим за реєстр. H~ 3161 від 02.09.20 ІЗ, розробленим 
народним депутатом АЛ. Пінчуком. 

Законопроектом пропонується внести зміни ДО законів України 

«Про державні лотереї в Українї», «Про ліцензування певних Вllдів 

господарської діяльності», «Про страхуванню>, згідно з якими з метою, зокрема, 

унеможливлення проведення азартних ігор під виглядом державних лотерей, 

прононується запровадити в Україні абсолютну монополію на лотереfillУ 

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

держаВIlИХ лотерей в особі Державного ощадного банку України. 

При цьому, пунктом 25 розділу І проекту закону пропонується частину 

ІЮСЬМУ статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Українї» викласти у 
новій редакції, згідно з якою Кабінету Міністрів України передбачати у 

проектах законів про державний бюджет на відповідний рік визначеllНЯ 

відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотереіі в Укrаїні, 

ОД!!І!М із джерел формування спеціального фонду державного бюджету і 

спрямування у ПОВIIО~IУ обсязі щ)х коштів на фінансування державних об'єктіl:l 
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олімпіfісl,КОЇ 1I1Д1'OT0I3KII, JIlКУВUlIШI дітеil, ХВОРIIХ ІІа ОIlКOJЮlї'lІlІ та 

lJl/І(оге~I<1ТOJl()гіЧllі 'ЗаХВОРЮВШIIІЯ, ІІа 06СJlУГОВУВ3f1I1Н держаfJflОГО боргу та 

заХОДIІ 1lI0jЮ 110стуrювої KO~llleHcaцiї ГPOJ"'IД}lIla~1 втрат ВІд 311С\llllеflШI 

ГРОШОВИХ заощаджень, 

ЗюнаЧСllе не відповідає I3I1МОI'ам статті 95 [(OIlCTIITyuiї УкраїНІ! ('згіДІІО '3 

ЯКОЮ ВИКЛЮЧНО заКОliОJl,I про Державниil бюджет УкраїІІIl ВЮ!Ш'ІШОТЬСЯ будь

які видатки на загально-суспільні потреБІІ, розмір і uільове спрямування ЦІІХ 

видатків) НІ вимогам Бюджетного кодексу України, зокрема статтям 4 та 13 
(яюши внзна'lено, що бюджетна система України і державний бюджет 

встановлюються ВІІКЛЮЧНО цИМ Кодексом та законом про ДержаВНIlі1 бюджет 

України, а розподіл бюджету на 1агальний та спеuіальнніІ фОНДІІ, їх складові 

чаСТІІІІІІ внзначаються виключно Бюджетним кодексом України та законом про 

Державний бюджет України), 

Як зазначається у пояснювальній записці до закононроекту, реалізанія 

його норм призведе до збільшення доходів державного бюджету, ОДllак, 

проектом закону передбачається скасуваннн ліцензування лотереііної діялшості 

та нрипинення з дня набрання чинності відповідним законом діЯЛhності діЮ'IІІХ 

операторів державних лотерей, Зазначене призведе до зменшення доходів 

державного бюджету від плати за Jlіuензії та від відрахувань, ОТР"МШ!ІІХ від 

проведення державних лотереil (за даними Казначейства України про 

ВIІКОНnННЯ державного бюджету за 2013 рік до спеціаЛhНОГО фонду державного 
бюджету надійшли такі відрахування у сумі 321 МЛІ! ГРlІвень). 

НезваЖЩОЧIІ на те, що законопроект матиме негативний ВПЛІІВ на 

пока1НИКІ! доходів бюджету, його автором не надано фінансово-еКОllо~!іч!юго 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення ВlІтрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

Верховної Ради України. Крім того, передбачена законопроектом дата набрання 

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

відповідає вимогам части!!и третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект підтримує, однак вважає, що проект потребує доопрацювання 

з урахуванням наданих пропозиuій, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIlУ України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 

актів України щодо запровадження монополії держаВІ! на здійснення 

лотерейної діяльності (реєстр. N~ 3697 (доопраu.) від 28,0 1,2014), ПОДЩlIlЙ 

народним депутатом України МИРІІМСЬКИМ ЛJО" матиме вплив ІІа покаЗlІlІКIІ 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від плаТІ! за 

ліцензії та відрахувань, отриманих від проведення лотереilної діяльності). 

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

січня 2016 року (або І січня наступного '33 цим року залежно ві)( часу приі1шlТТЯ 

3<1КОНУ); 
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') І'еКОМСllДУАаПI при доонрацюваНlІі законопроекту пр"вест" ilого 

положеНIІЯ у BiДlIOBiДliicТJ., до вимог статті 95 [«(НlСТllтуцїі УкраїНIІ та ml~IOГ 

Бюлжепюго кодексу України (нас,шперед, статей 4 та 13), 10Kpe~!a, пункт 25 
Р0'3ділу І (щодо доручення Уряду передбачати у проектах законів про 

держаВНIІЙ бюджет цільове спрямування коштів, отриманих від проведення 

державних лотерей) викласти в такій редакції: «25) частину восьму статті 15 
ВІІКЛЮ'ІІПШ>. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

податкової та митної політики. 

1.2.78. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про IlpoeKT Закону України про особливості святкування Рош 

Ха-Шана в місті Умань Черкаської області (реєстр. H~ 3890 (доопрац.) 

від 30.01.2014), внесений народним депутатом України Яценком А.В. 

ВідміТIІЛ 11: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Метою створення в м. Умані Черкаської області спеціалыlїї території 

паломництва в період паломництва згідно із статтею 2 законопроекту є, 

зокрема, врегулюваllНЯ ІІаломшlЦЬКОГО руху на період перебуваlIНЯ ІJaЛОМНllків 

в місті Умані. 

Законопроектом даються визначення термінів, зокрема, спеціальної 

території паломництва (стаття І законопроекту), визначаються ії межі (стаття 3 
законопроекту) та органи управління: органи місцевого самоврядування, 

комунальне підприємство, що утворюсться при органах MicueBOI'O 
самоврядування, інші органи державної влади (стаття 4 законопроекту). 

Передбачається, що облаштування спеціальної території паЛОМНІІцтва 

буде віднесено до повноважень окремого комунального підприємства, 

створеного міською радою (статті 5, 6 законопроекту). Також до повноважень 
цього комунального підприємства статтею 6 законопроекту ПРОПОНУЄТЬСЯ 

віднести: 

• облаштування контрольно - ПрОПУСКНИХ пунктів; 

• Вllготовлення перепусток ІІа спеціальну територію палОМНl!цтва; 
• будівництво об'єктів інфраструктури; 
• розвиток мережі комуніющіЙНIІХ зв'язків та ін. 
СтаТІею 10 законопроекту ПРОПОIJУЄТЬСЯ на виконання робіт пов'язаних з 

облаштуваНІІЯМ спеціальної території паломництва, обслуговуванням 

спеllіальної території паломшщтва та ІІа виконання іШIJIIХ повноважен[, 

передбачених статтею 6 законопроекту спрямуваТIl плату за перепустку на 
спеціальну територію паЛОМНlIlпва яка, згідно з положеннями цієї статті, буде 

зараховуватися до міського бюджету і розподілятися за рішенням міської ради. 

I3щпіст" такої ІІереПУСТКIІ. як ВЮІШ'ІСНО у статті 5 ззконопроекту, 

ВСТШIОВЛIOЄТI,СЯ ріШСНlJЯ~1 орпшу місцевого са~ЮВРЯJ\ування і lІе може (іУТIІ 

~IСIIІІIОЮ J\eCilTII НСОIЮЩПI\ОВШIIІХ міllімумів дохолів ГРО~JaДЯН. 
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[3кюпна заКОllодав'[[\ ПРОПОЗlJllія не віДПОІЗідає ІЗІШОП\М І 101l<lТКОВ()ГО 

кодексу УкраїНІ!. ВідповіщlO дО ПУНКТУ 7.3. цього Кодексу бущ>-які IJIПr1I1I1Я 

щодо оподаТКУІЗання реГУЛЮЮТhСЯ Податковим кодексом Україllll і НС ~ЮЖУТJ., 

встановлюваТIІСЯ або зміНIОІЗаТIІСЯ іНШIJМI! законам І! УКРПЇНІІ. 

Крім того, питання зарахування надходжснь до бюджетів та ЇХ 

ВИКОРlІстання унормовано Бюджетним кодексом УкраїНІІ. ЯКЩО іliIШI~1 

hopmaTl�bho-правовим актом бюджетні відносини ВI11начщоться інакше, Ilіж у 

цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Колексу , що визначено 
у статті 4 Бюджетного кодексу України. 

В той же час статтею 268 Податкового кодексу України встановлено 
туристичний збір - місцевий збір, КОШТИ від якого зпраховуються до місцевого 

бюджету. 3а даним!! ріЧIІОГО звіту за 2013 рік до бюджсту міста Умані ІІадійшло 
121,8 ТІ!С. грн зазначеного збору. 

Водночас, частина друга Прикінцевих положень законопроекту містнп, 

положення про необхідність передбачити у державному бюджеті КОШТІ! на 

реалізацію заходів, визначених 3аКОIІОМ. 

3азначене не відповідає вимогам чаСТИШІ першої стптгі 83 Бюджслюго 
кодексу України, згідно з якою за рахунок коштів JLсржавного БЮJ(iкету 

УкраїНІ! здійснюються ВllдаТКIІ на забезпечення КОllсппуціilного ладу, 

державної цілісності та суверенітету, незалеЖІЮI'О СУДОЧlІнства, а також illllli, 
передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бутн передані на I3lIКОllallllЯ 

Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню, а також 

встановленому главою 14 Бюджетного кодексу У країНІ! розмежуванню 

видатків I\lіж бюджетами. 

Слід зауваЖIІТIІ також, щО ВИКЛЮЧНО законом про ДержаШIІІП бюJtжет 

України ВlІЗIІаЧШОТЬСЯ надходження та витраТІ! Державного бюджету УкраїІІІІ. 

Реалізація положень законопроекту IІрll3веде до необхідності 

вишукування додаТКОВIJХ коштів з державного бюджету, хоча "31·ідно "3 
пояснювальною запискою до законопроекту його ВIJКОШІІІНЯ не потребує 

додаТКОВlIХ матеріалЬІ/ИХ та фінансових Вl!трат з державного бюджету. 

Відтак порушено вимоги чаСТИНIІ першої стапі 27 ЬЮДЖСТІІОІ·О кодексу 
УкраїНІ! та чаСПШll третьої статті 91 Регламенту Верховної РаДІ! УкраїIІI!, що 
зоБОВ'Я1УIOТЬ 11 адат 11 до законопроекту належні рО1рахункн та ПРОПО"3l!l1ії ДJІЯ 
досягнення lбалансованості державного бюджету. 

Згідно із стапею 1 1 заКОllопроекту за порушення ЙОГО ВІІІ\ІОГ на 

порушників накладається штраф у десятикрапюму розмірі вартості переПУСТКІІ, 

в порядку затвердженому коl\lуналыllмM підприємством Уманської міської раДІ! 

з питань облаштування спеціальної території паЛОМlІІщтва. 

Слід зазнаЧI!ТИ, що відповідно до статті 5 Кодексу УкраїШI нро 

31lміністраПll3ні IlравопорушеllНЯ сільські, сеmllllllі, міські paДlI ВСТaJЮВЛЮIOТЬ 

відповідно до законодавства правила, за порушення яких aД~liHiCTpaТlIВIIY 

відповідпльність передбпчено ста'п НМІ! 152, 159 і 182 I(ЬОП) Колексу. 
Tep~liJl lIп6РШl!lЯ 'I!JllllОсті, ВН·JllпченнП у 3ПКОІІ(1JJРОСlпі, НС l3іm1ОніJШЄ 

'laCТlllli третііі стптті 27 J)lОджетнlНО кодексу УКРПЇllll, як()ю IIcpCJ(6a'ICII<1, що 
JaKOHll УкраїНІ! а(іо Їх OKPC~li JIОЛОЖСJІI1Я, які ВlIJlJlmIIOТI, па IJOКП11111J<11 (іIOЮКСТУ 
("3~le!I\11YIOТI> !Jалходж('ння БЮ)tЖСТУ та/або з(ііJlJ>IІІУIOТЬ 1!ІП Р;1111 (іIОЛіІІСТУ) і 



ПРllіі~lаюТl,СЯ після 15 JllIІIШI року, що передує ПЛШIOВО~IУ, ІШОДЯТІ,СЯ R ДІЮ Ilе 
раllіше 1І0чатку ОЮДіКеТIlOl'О псріолу, щО ІІПСТ", З" плаIlОRШI. 

Міllістерство фіllіНlсів УКР[}ЇШІ ВІшж"є І1РIІПНЯПЯ ]"І<ОIІОпроекту 

IlедtJIlіЛЬНЩI, 'jауuаЖУIO'111 Прl1 цьому, що: 

- OKpe~li його IlОРМI! не відповідають Закону У КР[}ЇІІІІ «Про місцсве 

самоврядування в Україні», відповідно до якого упр"вління комунальною 

власністю, включаючи організацію її матеріально-технічного НІ фінансового 

забеЗIlечеНIІЯ, налеЖI!ТЬ до повноважень виконаВЧIІХ органів сіЛЬСЬК\lХ, 

сеЛlllllflllХ, міськнх рад; 

- віДІІовідно до статті 21 Закону України «Про свободу совісті та 

реЛ1 гl 11І11 орпшізаШI» релігійні оргаllізації I\JaЮТЬ право засновуваТl1 і 

утр"мувати вільно доступні місця ДЛЯ богослужію, або релігіЙНIІХ зібрань, а 

також I\lісця, шановаllі в тій ЧИ іlIшііі релігії (місця паЛОМlІІlЦтва); 

- статтею 24 цього Закону передба'lено, що релігійні організації мають 
Ilраво встановлювати і підтримуваТIІ міжнародні зв'язк" та нрнмі особllсті 

КОlпакТІ!, ВКJlЮЧШОЧIl виїзд за кордо!! для паломництва, участі в зборах та 

релігіііНI!Х 1аходах. 

УХВАЛІІЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про особливості святкування Рош Xa-ІІІана в 

місті Умань Черкаської області (peecTp . .N~ З890 (доопрац.) від зо.О 1.20 14), 
внесений народним депутатом України Яценком А.В., має вплив на пока111!lКl! 

бюджету (призведе до збільшеЮIЯ видаткової чаСТJIfI!1 державного бюджету). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 лнпня 2014 року він мас ВВОДИТИСЯ в 
дію не раніше І січня 2015 року, а IІісля 15 ЛИПНЯ 2014 року -- не раніше І сіЧ!lЯ 

2016 року (або І січня наступного за ЦИМ року залеЖl10 від часу пр"і1няття 

·закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту ВIІКЛIOЧИТJI частину 
другу Прикінцевих положень законопроекту як таку, що не відповідає вимогам 

НУНКТУ !lершого частини першої стапі 82, чаСТИНІІ першої стюті 8З, статті 87 
Бюджетного кодексу У країни та привести положення стапі І О законопроекту у 

відповідність 1 вимогами Податкового та Бюджетного кодексів України. 
З. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПИПllIЬ 

культури і духовності. 

1.2.79. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів ЩОДО утворення виконавчих комітетів облаСНIІХ та 

районних рад (реєстр . .N~ 4050 від 29.0 І .20 І 4), поданий народними депутатаМIІ 
України Одарченком 10.В., Курпілем с.в., Чорноволенком 0.13., ІЛІІКОМ Р.Р. 

ВідміПІЛIІ: 

Головним з IІіДГОТОВКIІ та lIопереДІІЬОГО розгляду заКОНОIlроекту с 

[{О1\lітет'З шпаIlЬ державного будіВНlІцтва та місцевого самоврядування. 

ЗаКОIЮllроеКТО1\1 передбачається утворення ВI!КОНаІJ'IИХ комітетів 

обласних та районних рад замість ВlJконав'н!х апаратів відповідних рад, а також 
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В!ІКОІІ<Ш'ІОГО KOII.liTeTY Київської міської Р<1ДИ. О"ОЛIOВ<1ПI такі HIIKOIНlB'Ii 

комітетн будуть ГОЛОВІІ відповіДIІИХ рад. 

До IJOl3Іювюкень В!lКОIIа13'1I1Х KOII.liTeTiB Р<1Д ПРОГlOllУСТhСіl віднести 

ПlIПlllIIЯ, ЯКІ раllіше делегуrШЛIІСЯ ЦИМІІ радами міснеВІІМ держаВ!lJlМ 

адміністраціям, а також 'щіііСllеШIЯ окремих влаСIІІІХ ПОВІІоважеНІ, органів 

місцевого самоврядування. Крім того, передбачається делегуваТІІ ВIІКО~ШВ'!ljМ 

комітетам місцевих рад окремі повноваження органів деrжавної влади. 

Поряд з тим, скасовується положення щодо делегування відповідllllМ 

місневнм державним адміністраціям окремих повноважень раііОlfllИХ і облаСIlИХ 

рад. 

Управління раПонами у місті Києві замість раПонних державних 

адміністрацій мають здіііснювати районні у місті Києві ради та їх виконавчі 

комітети, повноваження ЯКИХ будуть визначатися Київською міською радою 

шляхом делегування. Виконання функції місцевого органу державної 

виконавчої влади у місті Києві буде здійснюватися Київською міською 

державною адміністрацією. При цьому, за рішення",! Президента України 

Голова КИЇВСЬКОЇ міської ради може суміщати свою посаду з посадою Голови 

КІІЇВСЬКОЇ міської державної адміністрації. 

З метою забезпечення впедення законопроекту в дію ПРОПОНУЄТЬСЯ 

відстрочити строк набрання НІІМ 'ІІІІІності на 90 днів. В цей Ilеріод 

пропонується провести перші вибори до раПонних у місті Києві рад, розробllТlІ 

зміни до іНШІІХ законодавчих актів, а також підготувати ПРОllозиції щодо 

перерозподілу бюджетних коштів. 

У пояснювальній записці до законопроекту заЗIІачено, що Пого реалізаl1ія 

не потребує збільшення витрат із державного бюджету. 

Водночас, ряд статей законопроекту містять ноложення, rеалі'зація яких у 

разі ПРИЙНЯТТЯ закону, призведе до необхідності вишукання додаткового 

ресурсу з державного та місцеВIІХ бюджетів. До таких, зокрема, належать: 

- пропозиції до Закону УкраїНІ! «Про місцеве самоврядування в Україні» в 

частині створення виконавчих комітетів обласних та районних рад (у рюі 

необхідності можуть бути утворені відділи, підрозділи та інші виконавчі оргаН1І) 

та передачі Їм повноважень ",!ісцевих держаВlІlІХ ад",!іністраціil в окреМIІХ 

галузях. При цьому не передбачається ліквідація відповідних СТРУКТУРНІІХ 

підрозділів місцевих державних адміністрацій, і як наслідок не може В1Н1ІIКНУТIІ 

економія бюджеТНIІХ коштів. 

Відтак додаткових КОШТІВ з державного 

потребуватиме забезпечення функціонування 

та МlсцеВllХ 

новостворених 

бюджетів 

органlІ3 

управління, насамперед, утримання збільшеної чисельності працівників 

BI!KOIIaB'JIIX органів місневого самоврядування. 
При цьому не унормоване IІІпання визначення Чllсельності утворених у 

разі необхідності радами відJlілів, підрозділів та іШІШХ виконаВЧIІХ органів, 

оскільки змінами передбачено повноважеllНЯ раДl1 (голопи ради) встановлюпаТ1І 

ЧIlсельність mJIIlе виконавчого комітету; 

- з~!іIl11 ДО Закону Україн!! «Про СТОJIIІЦЮ Українн ~!iCTo-гepoii I(IIЇв» ІІЮДО 

обрання раЙОIІІIl!Х у місті Києві рад та утнареНІІХ 11\111.111 ВIIКОllаВ'IІIХ КОМІТетІВ, 

145 



бюджеТl!е :шбе1псчення діялыlстіі ЯК!!Х ~юже БУТIІ за обсягом значно біJ]ыJlI~I,, 

ніж УТРl1ШІІІНЯ !lіквіДОШНIІІХ раЙОННIІХ aJlMilliCTpaLtii\; 
- 11ОJ]С1ЖСllIIЯ f10'щілу ІУ «ПРllІ(іннеuі Т<1 перехідні ІЮJlОжеНIIЯ», згіюю '3 

ЯЮШ lІередба'IСIЮ ПРОUСДСШІЯ IlСРIІІIІХ [шБОf1і!3 раЙОlJIllІХ у місті КІlсві рад 

(Вllборчиіі Ilроцес П1К1IХ виборів забезпечується з державного бюджсту і 

І\отрсбує додаткових коштів). 

Однак, в порушення вимог частини третьої статті 91 Регла~lенту 

Верховної Ради України та частин!! псршої статті 27 Бюджетного кодексу 
У країНІ! до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обгрунтування (включаючи відповіД1lі розрахунки) та пропозицій для 

досяп~еll11Я збалаllсованості державного і місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України наголошує на невідповідності llОложеlll, 

законопроекту щодо створення виконавчих комітетів оБJIаСНIІХ та раі\О!ННIХ рад 

КОНСТlІтуції УкраїНІ! та зазначає, що законопроект в поданій рсдакції ПРI1і1~taПl 

недоцільно. При цьому Мінфін звертає увагу на відсутність МОЖЛlІвостсі\ 

фінансового забезпе'IС"НЯ законопроекту в поточному бюджетному періоді, а в 

наСТУПfВІХ бюджетних періодах фінансове забезпечення 1аконопроекту 

1І0требуваТІІме вишукання додаткового ресурсу з державного і місцеВIІХ 

бюджетів. 

Водночас, слід відмітити, що запропоновані повноваження ВllконаВ'НIХ 

органів облаСНI!Х і раЙОJJIІИХ рад у галузі бюджету і фінансів, ВlІкладені у 

проекті змін до Закону УкраїIІИ «Про місцеве самоврядування в Українї» 

(пункт 5 частини першої - стаття 44-2), не узгоджуються '3 ПОВJJоважеНI!ЯI\IlI, 

нздаШІМl1 місцеВІІМ держаВНIІМ адміністраціям серед іншого стаТГЯМIІ 75-80, 
І 15 Бюджетного кодексу УкраїНІ! у частині складання, розгляду, схвалеJJНЯ, 
виконання місцевих бюджетів, звітування про їх виконання та контролlO за 

ВlІконаllНЯМ. 

TCPl\liH набрання 'lИнності законом, визначсний у законо"роекті, не 

відповідає частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу У краї!!" , якою 

передбачено, що заКО1І1! УкраїНІ! або Їх окремі положення, які ВПливають 1Н1 

покаЗ!lllКИ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 1біЛl,ШУЮП, 

витраТІ! бюджету) і ПРllfiмаються після 15 липня року, що передує плановому, 
вводяться н дію ІІС раніше початку бюджетного періоду, що настає за []JlallO!3ІI~I. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У краї"и про ВJJесення змін до деяких заКОllодавчнх 

актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних та paiIOНlIJIX рад 

(реєстр. N~ 4050 від 29.01.2014), под3!шй народними депутатами України 

ОдаР'Іенком 10.13., КУРІІілем с.в., ЧОРІюволенком О.в., lликом Р.Р., має ВIlЛlIВ 
на ПОI<а111I1КН бюджету (ПРІІзведе до збільшення видатків державного та 

місцевих бюджетів). У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛШIlfЯ 

2014 року піll має, з урахуваНIІЯМ ІШlІятків, ~аПРОПОlІованих автором, ВВОJllfТlІСЯ 
f1 дію lІе r~1fIіше 1 сіЧІІЯ 2015 року, а lfіСlІЯ 15 ЛlIІIНЯ 2О 14 року - нс раl\іше 

І січ"я 2016 року (або 1 сі'IШІ ШIСТУllllOГО за 11l1~1 року заЛСЖIІО віл 'Іас)' 
11/1llі11lЯ1ТЯ :3<11(0111'). 
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2. PCKOMcHДYBaТlI при доонраlllOванні :заКОН(Нlrоекту УЗГОЛІІТІІ ііог() 

ІJOЛОЖСННЯ, що ВlIЗIІаЧШОТЬ повновюкеllНЯ ВИКОIlавчих оргаIlів обласних і 

раПОНlІlІХ рад у ГаІ І У'! і бюджету і фінансів, з ВlJМОП1М11 статеі\ 75--RO, 115 
І)юджетного кодексу України у чаСТlІні скm:щшшя, розгляду, СХВ<JнеIlIlЯ, 

виконання місцевих бюджетів, звітування про ЇХ ВИКОНШІНЯ та КОНТРОЛЮ за 

ВlІконанням. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаЩІ України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

б) опосереJщ:оваllllіі 

1.2.80. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ВllесеlШЯ 'JMJH до 

Кримінального кодексу України щодо використання спеЦІальних техні'lНIІХ 

засобів отримання інформацїі (реєстр. N~ З098 від 16.08.20 ІЗ), IlОдаllllіі 

народним депутатом України БРИПflщем О.М. 

ВідміТІІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту (' Комітет з ПІПaJlЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом шляхом внесення змін ДО cTaTefi 2() І ЛІ 359 
Кримінального кодексу Україн!! ПРОПОНУЄТЬСЯ скасувати відповідальність у 

Вlll'ляді штрафів та позбавлення волі за КОJlтрабанду сгlеціалы�хx теХllі'IНIІХ 

засобів негласного отримання інформації та незаконне придбання або '!()УТ 

таких техніЧНI!Х засобів. 

Слід За1наЧIIТІ!, що реалізація положень законопроекту може IІрІпвеСТI! 

до зменшеНIІЯ дохідної чаСТI!JlИ державного бюджету у ЗВ'язку з віДlчіною 

штрафів та видаткової чаСТl1ІІ1! державного бюджету ІІа УТРlIмаНIІЯ засуджеllllХ 

до позбавлення волі осіб в установах виконаНІІЯ покараllЬ, IІрО що також у 

своєму експертному висновку зазначає Міністерство фінансів У країIllI. 

Разом з тим, Міністерство фінансів пропонує ЗШ\ОІІОДаІ3ЧО I3ІПllа'IІПІІ 

поняття «спеllіаЛhні технічні засоби негласного ОТРl!мання інформанії» та 

перелік таких техніЧНIІХ заходів замість скасування КРН~ІінаЛ"1І0Ї 

відповідальності за Вllщезазначені діяння. 

На момент розгляду законопроекту ВИСIlОВКIІ l'олоl3НОГО науково

експертного управління Апарату Верховної РаДІ! УкраїНІ! не надіі\ШJJlI. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про ВllесеНIІЯ ЗМІІІ дО КРlІміflaЛЬНОГО кодексу 

України щодо ВИКОРlIстання спеціальних теХIІI'IНIІХ засобів отрllМ<lIІНЯ 

інформації (реєстр. N~ З098 від 16.08.2013), поданий IНIРОДНIІМ депутаТО~1 

У країlІІ1 г,РIІГlIІЩСJlІ О.М., має ОПОССРСДІСОШШІІЙ ВГIЛlIВ ІІа покаЗlІlllШ БЮДЖС1У 

('JМСНIlIУIOЧIІ нндхоюкеllНЯ та 13I1l11<l'ГlI держагmоl'O бююкету у зв '~пку і1 

скаСУШНlllЯМ крlщін<lлыJїї відгювіЩIJII.llОсті за IICВlli діНIJНЯ), 

у ра1і IІ)Jllіівяття віllповіJlIlОП) ·I(II\ОІIУ він I\lОже набllраl·11 '11І1І11()сті 11 іщю 
І"] lаК()IІL))ЩПСТlНJ~I. 
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') Це рішення НJдіслаТIІ Комітету Верховної PUjIl1 У країIІІІ з Illпаllh 

заКОІIОJЩIJЧОI'О заБСЗПСЧСІІІІЯ правоохоронної діяльності. 

1.2.81. СЛУХАЛИ: 
Ін(l)()р~"щію Гlро "роект Закону України про внесення змін до статті 359 

КРllмінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за 

незаконне ВlІготовлення спеціальних технічних засобів негласного отримання 

іllформації (реєстр. N~ 3098-1 від 02.09.20(3), подаЮ,IЙ наРОДНIІМ депутатом 

УкраїНIІ Бондарєвнм К.А. 

ВідміТIІЛIІ: 

ВідповідаЛbllJlМ за супроводження заКОІІОПРОСКТУ є Комітет з питань 

законодаВ'ІОI'О забезпечення правоохоронної діяльності, 

Законопроектом шляхом внессння змін до статті 359 КРlІмінального 

кодексу України пропонується l1ередбаЧIІТИ відповідальність у ВlІгляді штрафів 

та позбавлення волі за незаконне виготовлення спеціальних техні'[ннх засобів 

негласного отримання інформації та скасувати таку відповідальність за 

нсзаконне ПРllдбаllНЯ, збут або ВИКОРlІстання зазначеНІІХ теХllічних 'шсобів без 

зміllН видів покарань та ршміру штрафіIJ. 

Слід '!а'mаЧIПIІ, що реалі'зація положень закононроекту може I1р"звеСТJI 

до З~lеншеl"jЯ/1більшення НDдходжень та видатків державного бюджету 

1злеЖllО від ВЧlІнеШIХ правопорушень, у разі ЇХ виявлення, та покарань, що 

'ШстосовуваПI муться. 

Разом з ТІІМ, Міністерство фінансів УкраїНIІ пропонує законодавчо 

ВИ'JнаЧIІТIІ поняття «спеціальні технічні засоби негласного ОТРlІмання 

інформації» та перелік таких техні'JIIИХ заходів. 

На момент розгляду 1аконопроекту ВИСНОВКИ Головного lІауково

еКС[lертного УllравліНIІЯ Апарату Верховної Ради УкраїНІ! не надіЙШЛIІ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до статті 359 Кримінального 
кодексу УкраїНІ! щодо кримінальної відповідальності за неЗDконне 

виготовлення СllеціаЛЬНIІХ технічних засобів негласного отримання інфоршщії 

(реєстр. N~ 3098-1 від 02.09.20(3), подarПIЙ наРОДllІІМ депутаТО1'.1 УкраїІІІІ 

GOIlJIapcBIIM К .. \., має опосередкований вплив на ПОЮВlIIlКlI бюджету 

(,збільшуючи/змеНШУЮЧIІ надходження та витрати державного бюджету 

залежно від ВЧИllеllllХ Ilравопорушень, у разі їх виявлення, та покараНІ" що 

заСТОСОIJувапlМУТЬСЯ ), 
У рюі ПРИЙІІЯТТЯ відповідного закону він може набирати Чlll1l10сті згіДlIO 

і] законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ГШП1l!Ь 

законодавчого '3абе'шечеlll!Я правоохоронної діяльності. 

1.2.82. СЛУХАJlIІ: 
lНфОРf'.((щію про проект Закону УкраїНІІ про IJllесення змін до деЯКIJХ 

ЗGконодаВЧllХ актів УкраїНIJ (щодо гуманізації відповідальності за УХllлеlНlЯ від 
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прmО[JУ ІІа строкову військову службу) (реєстр. N~ 3533 ВІ)! О-!.І 1.2(13), 
ПОД::НШЙ IIЩЮДШIМ депутатом YKpaїНlI Фаєрмарком с.о. 

ВіДl\lіТІІЛIІ: 

ВідповідаЛblШМ за супроводження 1аконопроекту є KO~liTeT "3 питань 
законодавчого забезпечення Ilравоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується зміlIИТИ відповідальність за ухилення від 

ПрllЗОВУ на СТРОКОВУ військову службу з кримінальної на адміністраТIІВНУ. Так, 

передбачається виключення статті 335 Кримінального кодексу України, згідно з 
якою ухилення від призову на строкову ВІІІСЬКОВУ службу карається 

обмеженням волі на строк до трьох років, та ДОПОВНlIТII Кодекс УкраїНІ! про 

адміністративні правопорушення новою статтею 2117, згіДIІО , ЯКОЮ за 
ухилеllllЯ від призову на СТРОКОВУ військову службу заrrроваджується штраф у 

розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Слід зазнаЧIІТИ, що реалі'зація положснь заКОllопроекту може ПРlІзвести 

до зменшення Вllдаткової частини державного бюджету на УТРllмання 

засуджеНIІХ до позбавлення волі осіб в установах виконання покарань та 

збільшення надходжень державного бюджету за раХУIІОК СТЯГllення 

aДMiHiCTpaТlIBlIlIX штрафів за відповідні правопорушення у разі Їх ВIІявлення, 

про що також у своєму експертному ВI1СНОВКУ ЗЮlш'!ає Міністерство фінансів 

УкраїНІ!. 

Міністерством фінансів за результатам І! розгляду та оцінки впливу на 

держаВІІ!l1! бюджет зазначений законопроект піДТРI!МУЄТЬСЯ. 

І Іа момент розгляду законопроекту ВІ!СІЮВКИ Головного науково

експертного управління Апарату Верховної РаДIІ УкраїНІ! не надіЙшлн. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деЯКІІХ 'щкшюдаВЧIІХ 

актів УкраїНІ! (ЩОДО гуманізації відповідалыІстіi за ухилення від ПрlІЗОВУ на 

строкову військову службу) (реєстр. N~ 3533 від 04.11.2013), ноданий народним 
депутатом України Фаєрмарком с.о., ~ШЄ опосередкованиlі ІШШIIJ на IІОка1НІ!КІ! 

бюджету (зменшуюч!! витраТlI державного бюджету у 'ш'я,ку і, скасуванням 

КРl!мінальної відповідаЛЬІюсті та "30IЛЬШУЮ'І11 надходження державного 

бюджету у разі виявлення відповіДНIІХ правопорушень та застосування callKuili 
адміністраТІІВНОЇ відповідальності, що передбачено законопроектом). 

У разі прийняття відповідного закону він може набllраТIІ '1l11lності ,гідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету ВеРХОВІІОЇ РаДIІ УкраїIIJІ з Пl!таlIЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діял ьності. 

1.2.83. СЛУХАЛИ: 
ІlІфОР~!ацію про проект Закону Україн!! про ВlІссення 1~IIII дО деяких 

заКОІюдаВЧIIХ актів Україн!! щодо запобігання І1сгаПІВІІІIХ ЯВІІЩ внаслідок 

діяльності, СIJРЯJl.IОВilНОЇ на штучні Зl\lіlНI стану атмосфеРІ! та атмосфеРНIІХ ЯВІІЩ 

(реєстр. N~ 3041 (ЛООПРЩ.) від 05.11.2013), ПОДаІІІІіі ІІЩЮДШШІІ леllутаІ al\lII 
Україl1ІІ ОlIанаЩСIIКОМ М.В., Мllхаііленко O.)~., І kГОС,\1 Ф.Ф. 
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Відм іТJIJ\ІІ: 

ВіДІювідаЛl,fllІМ за супровоюкеlfНЯ 1акOJІОПРОСКТУ f Комітст з IІIПШIЬ 

скологічної 1І0ліТІІІШ, IfРIlРОДОJ(ОРlІстування та ліквідації ІІаслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом flРОПОНУЄТЬСЯ внссти зміни до Закону Україн!! «Про 

охорону атмосферного повітря», Кодексу України про адміністративні 

правопорушеНflЯ, а також КРlІміllального кодексу УкраїНІ! щодо посилення 

IІравового регулювання здійснення діяльності, спрямованої на ШТУ'lні змін!! 

стану атмосфери та атмосфеРНIlХ явищ. 

Зокрема, пропонується BHeC"rн зміни та доповнення до Закону УкраїНІ! 

«l1ро охорону атмосферного повітря» передбаЧИВШIl, шо діяльність із 

здійснення фізико-хімічного В!lJIІІВУ на хмарІ! з метою викл!!кання опадів, 

розсіяння хмар без опадів, запобігання опадів у вигляді граду із застосуванням 

хімічних реагентів, та ішного спеціалізованого обладнаНІІЯ може проваДlП\lСЯ 

підприємстваМIІ, установами, організаціями і громадянаМIІ - суб'єктаМ\І 

підприємнпцької діяльності виключно за дозволами уповноважених органів, 

строк дії таКІІХ ДОЗ130лів не може перевищуват!! ОДІІН рік. 

Слід ЗЮІШЧІІПІ, щО обмеження строку дії відповідних дозволів вже 

передбачено (на термін 5 років) у Порядку погоджсння і Вllдачі дозволів Н8 

провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфеРІ! та 

атмосфеРНIІХ явищ у господаРСЬІ<llХ цілях, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів УкраїНІ! від 13.03.2002 р. N!! 30]. Про що у своєму висновку З8"3начас і 

Головне haykobo-еКСllертне управління Апарату Верховної Ради Україlllі. 

Крім того, у законопроекті шляхом доповнення Кримінального кодексу 

України новою статтсю 241-1, lІередбачається ПОСІІЛИТИ відповідальність за 
порушення порядку здійснення діяльtlOсті, спрямованої на ШТУЧllі зміНІ! стану 

атмосфер" і атмосфеРНIІХ явищ у господаРСhЮIХ цілях, та за порушення 

порядку провадження діяльності зі здійснення фізико-хімі'IНОГО ВПЛІІВУ ІІа 

хмар" з метою викликання опадів, розсіяння хмар без опадів, запобігання 

опадів у Вllгляді граду із застосуванням хімічних реагентів, градобійного 

обладнання та іншого спеціалізованого обладнання, передбаЧИВШIІ 

відповідальність у вигляді штрафу від трьохсот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 

трьох років, з ПО1бавлеllНЯМ права обіймати певні посади 'ІІІ займатися певною 

діяльністю ІІа ТОЙ саМІІЙ строк або бе1 такого. 

При цьому, пропонується ВІ!КЛЮ'ІІІТІІ статтю 781 Кодексу У країни про 
аДМlІlІстраТlІвні правопорушеНIІЯ, яка встановлює адміllістративну 
відповідальність за аналогічні правопорушення (у вигляді штрафу від п'яти до 

сеМIІ неоподатковуваНIІХ мінімумів доходів громадян). 

У зв'язку із збільшенням розміру штрафних санкцlИ реаліза!lія 

законопроекту призведе до збільшення надходжень до державного бюджету від 

СIlJШТlI штрафів 1а З(l"3начеНIІМIІ нравопорушеннями у разі Їх ВlIЯВЛСIIІІЯ, а також 

враХОВУЮЧIІ 111КОIЮДal3'IУ ПРОІЮ31щію щодо встановлеlllІЯ Tcp~lillY П(JкараllНЯ 

(ІІОва СПІТІ"Я 241-1 КРl!міншrьrlOl"O КОДСКСУ УкраїНІ!) - до lбіЛИlІсншr f!lIТIX1T 
JlержаВIІОГО бюджету в 'laСТІlllі вrЩ::lтків ІІа УТрllмання в устаНОВ:1Х вrrК()II::ІIІШI 

rIOКНРПНI, осіб, llllllHIIX у 1ШlOдіЯllllі "JJЮЧllllіlJ. 
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Міністерство фінансів УкраїНІІ, В межах компетеНЦI1, не заперечує ЩОДО 

ІJРІІЙІІЯТТЯ заКОНОllроекту та зюначаf, ІНО позбавлено МОЖЛIlIзості ВIПIШ'lIIТlI 

вартісну веЛIІЧИНУ ВПЛІІВУ, оскіЛЬКIІ відсутня інформації, яка б дала МОЖЛllВість 
обрахувати таЮIП ВПЛИВ. 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ ГОЛОВНОГО haykobo-експерпlOГО 

управління Апарату Верховної РаДIІ України за резульппаМIІ розгляду у 

першому 'Іlпанні проект доцільно віДХIІЛИТIІ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 

актів України щодо запобігання негативних ЯВИЩ Вflаслідок діялы�oсті,, 

спрямованої на штучні зміНІ! стану атмосфери та атмосфеРНIІХ ЯВІІЩ 

(реєстр. H~ 3041 (доопрац.) від 05.11.2013), внесений народними депутатаМIІ 
України Опанащенком М.В., Мllхайленко О.Д., lІегоєм Ф.Ф., має 

опосередкований вплив на покаЗIІНЮI бюджету (збільшує lIадходжеllllil та 

ВlІтрати державного бюджету у разі ВlІявлеllllЯ відповіДllІІХ правонорушею, та 

залеЖIІО від санкцій, ЩО застосовуватимуться). 

У рюі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону він має ВВОДІПІІСЯ в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з IІlпаш, 
екологічної поліТІІКИ, природокористування та ліквідації Ішслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.84. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін ДО деяких 

законодавчих актів України (ЩОДО відповідальності службових осіб орпшів 

державної влади у разі ПРІІЙНЯТТЯ незаконного рішення) (реєстр. H~ 3829 
від 25.12.2013), поданий народним депутатам У країни Фасрмарком С .0. 

ВідміТIIJШ: 

ГОЛОВНІІМ З підготовки та ГlOllереднього РОЗІ'ЛЯДУ проекту закону є 

Комітет З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діЯЛl,(lОсті. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ ДОПОВНІПІІ статтю 3671 крIlміllшIы�oгоo 
кодексу України новою статтею, ВСТа!IОВIIВІШI кримінальну відповідальнісТІ, ·18 

прийняття службовою особою органу державної влади незаконного рішення. 

Зокрема, передбачається відповідальність у вигляді штрафу в РО11\Іірі 

від 500-3000 неоподатковуваних МІНІмумів доходів l'ромаДЯlI 

(8500-51 ООО гривень) з позбавленням права обiilмати певні посаДIl 'ІІІ 

займаТIІСЯ певною діяльністю ІІа строк до трьох років, 'ІІІ flОзбавлеНIlЯ волі на 

строк 2-5 років. 
Крім того, ДОJlОВНЮЄТЬСЯ стаття 216 Кримінального пронесуального 

кодексу України нормою щодо можливості здійснення Р0"3слідування за 

ЗПJIРОПОНОВПJIОІО новою статтею слі)l.tlllМIІ органів безпеКІІ. 

'За Вll1l1а'lеllllЯМ ~IOTopa заКОIlОllроекту, iiOI·O ПрllііШIlТЯ не IНn ребува пшс 
додаТКОВIІХ ВІІТР:П держаВIІОІ'О та міснеВIІХ бюджетів. 

Проте, розширеllНЯ відповідаш,ності 1а ВИЩС·Щ·!lНl'lеllі ){іЯIІНЯ I\lОже I\laТlI 

ОIlОССРСДІ<ОШll1l1lі вплив ІІа ПОIЩ·ЩIІКIІ ЛОХОДІВ та ІНщаТІ<ів бнщжету у рюі 
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RШlвлеflllЯ вілповіШIІІХ ПРШЮllорушень та в залеЖIЮСТI вІД санкцій, ЩО 

заСТОСОТ!УВD:ГIJ муться. 

l3iJITaK, застосуваllНЯ покараllIlЯ у Вllгляді штрафних саllкціі1, що будуть 
СIJJl<1'1УВUЛI I·РОМ'ЩЯШf, які здіrkНIІЛИ ЗЛОЧІІІІ у цій сфері, прювеле JЮ 

·~біJII,шеНflSJ ДОХОДfю"і чаСТIJНИ бюджету, а позбавлення волі таКІІХ громадян 

зумовить збільшення видатків державного бюджету на УТрllмання 

правопорушників в установах системи виконання покарань. 

Міністерство фінансів УкраlНИ у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що реалізанія норм даIlОГО проекту закону може збільшити видаткову та 

ДОХОДНУ чаСТlI!fИ бюджету, при цьому загальна веЛИЧІІна впливу ІІа показники 

бюджету буде залежаТIІ від кількості правопорушень та Вlfдів покарання. 

Загалом, Міністерство фінансів України не заперечує проти ПРIfі1няття 

законопроекту за УМОВИ врахування висловлеНIІХ НІІМ зауважеНІ,. 

I3I1СНОВОК Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

PaДlI Укра·іНI! на даllИЙ 'Іас відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 

актів Укр,йни (щодо відповідальності служБОВIІХ осіб органів держаВІ/ОЇ влади 

у разі прийняття незакошюго рішення) (реєстр. N~ 3829 від 25.12.2013), ПОJЩНIlі1 
lІаРОд!lllМ депутатом України Фаєрмарком с.о., має опосередковаНIІЙ ВПЛІІВ на 

fЮКЮlIJlКJI бюджету (може збіЛЬШИТIІ надходження та витраТІ І бюджету у разі 

виявлення відповіJ\ІІНХ IІравопорушень та в залежності від санкціil, що 

застосовуваТIIМУТI,СЯ ). 
У рюі IІриilllЯТТЯ відповідного закону він може набllраТIІ ЧlІнності у 

термін, визначеНІІЙ автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету І3ерховно·і Ради Укра·іни з ПlІтань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.85. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесеНІІЯ змін ЛО 

КРl!мінального кодексу України (щодо недопущення ЗНl!щення, руilнуваНllЯ або 

пошкодження rruм'яток історїі та КУЛЬТУРІ!) (реєстр. N~ 3536 від 05.11.2(13), 
падаНlIЙ народним депутатом УкраїШI КолеснічеНКОl\1 В.В. 

ВідміТIІЛН: 

Головним 'з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпе'ІСННЯ правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується допаВШIТИ статтю 298 КРlІl\lінаЛЬНОI·О 

кодексу України новою нормою та встановити покарання за умисне незаконне 

ЗІІІ/щення, руйнування або пошкодження пам'яток історії та J(УЛЬТУри, ЩО 

становлять ісТОРJlЧНУ, наукову, художню 'ІІІ іншу культурну цінність, 

встановлені на законних підставах Т<І не занесені до Державного реєстру 

lІеРУХОМIІХ шш'яток Укра·іни. 

Зокрема, передбачається відповідальність у IJl!l"JІяді штрафу до 150 
неOlюдаТКОВУВШІІІХ MilliMYl\liB доходів громадян або обl\lсження волі 11<1 строк до 
3 років або пО"!бавлеllНЯ волі Н:1 тоП саМІІіі строк, з позбавлеllНЯМ права 
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обіЙМ3ТІ! певні посаДІ! чи заЙМЮїlСН певною діШIІ,lІістю ІІа CTrOK до :.; rOKi13 або 
без тзкого. 

За ВИЗlJачеllНЯМ <1ВТОр3 ззконопrоекту, його rезліззція не IJПЛИ133Є нз 

ВllДаткову '13СТИIlУ деrжавного 'ІІІ ~lіСltеl3l1Х бюджетів та збіЛЬШІIТ!, ДОХОДІІУ 

чзстину Державного бюджету УкраїIІИ ШЛЯХОМ нздходжсння штрзфів за 

ВЧlІнення правопорушення. 

Проте, розширення відповідальності за вищезазначені діяння можуть 

мати опосереДКОВ8fIllЙ вплив як на показНИКИ доходів, так і видатків бюджету у 

разі виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, шо 

застосовуватимуться. 

Відтак, застосування покаrання у I3lfгляді ШТРШ!НIlfХ санкцій, що будуть 

сплачувати ГРОМ3ДЯIІІI, які здіЙСllИЛIІ ЗЛОЧІІН у цій сфері, прюведе до 

збільшення доходно·і частини бюджету, а позбавлення волі TaJ<lIX гrЮ~13ДЯН 

ЗУМОВІІТЬ збільшення видаткіl3 державного бюджету 113 УТРlfМ3ННЯ 

правопорушників в установах СІІстеми виконання пuкарань. 

Міністерство фінансів УКР3ЇНІІ у своєму експертному ВІІСНОВКУ зазначає, 
що рсалі1аuія норм даного проекту закону може ·збіЛЬШIІТИ видаткову та 

доходну чаСТИНІ! бюджету, при цьому загальна веЛllчина впливу на ПОЮI'3НIІКJI 

бюджету буде залежати від кількості правопорушень та видів покзрання 

Загалом, Міністерство фінансів України не ззпере'lУЄ проти ПРllliняття 

законопроекту за умови врахування висловлеНIІХ НІІМ зауважень. 

[3IІСНОВОК Головного haykobo-еКСllертного управління Апарату Верховної 

Раді І У Kp3ЇНlI !lа даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
УкраїIІИ (щодо недопущення знищення, руйнування або пошкодження па~I'ЯТОК 

історії та КУЛЬТУР~І) (реєстр. H~ 3536 від 05.1 J .2013), подаНIІЙ HapoДНlnl 

депутатом України і{олесніченком вя., має опосередкований ВПЛИВ на 

покаЗНIІКlI бюджету (може збілыllIпI� нздходжеШIЯ та ВlпраТI! бюджету у разі 

ВlІявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного ·закuну він може нзбllраПI ЧIІНlюсті у 

термін, ВlІзначений автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Р3ДІІ УкrаїlН1 з ПllЛlІІЬ 

законодавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

1.2.86. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення З~1111 дО деЯК1ІХ 

законів У краї!ll! щодо переРВIІ у відБУВ<:!ІІlJі покарання (реєстр. H~ 3693 
від 25.1 ] .2(13), поданий народними депутатаМlI України Кожем'якіНIІМ .\.А., 
Геращенко І.В. та іlllllllМIІ. 

Від~[іТIІЛIІ: 

ГОЛОВНІІМ з піДГОТОВКIІ та IlОпереднього РОЗІ·ЛЯДУ проекту закону с 

Комітет 1 шпаНІ, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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ЗаКОНОIlрое"том ПРОIlОIІУЄТЬСЯ внеСТIІ ЗМ111ІІ дО КРlІмінального колекс)' 

УкраїIІI!, КРJlміllаЛЬНОl'О IlРОl(ссуаЛЬ1ЮI'О кодексу Укр[\ЇIlI1, КРllміllШlhllO

ВIIКОllав'lOf'О кодексу У"раїIIІІ та передбаЧІІТИ МОЖJJlшість перерви у відбуваllні 

покарання ДJlЯ осоБІІ, 'засуджеlЮЇ до ПО1бавлення або обмеження волі, за )'І\ЮВІІ 

внесення засуджеНИI\! грошової застаВІ! та гарантії додержання умов лікуваllНЯ 

(за рахунок власних коштів або РОДllчів) та повернення до України, 

При ЦЬОМУ, перерва у відбуванні покарання для лікування особи за 

межами території УкраїIІИ встановлюється СУДОМ ІІа строк до І року та може 

БУТlI продовжена судом, але не біЛl,ше, ніж на І рік. 

За ВlІзначенням авторів законопроекту, його реалізація не потребує 

додаткових видатків з )l,ержаВIІОГО бюджету У країІІІ! та маТlІме 

опосередкований вплив на ЙОГО доходну частину, збільшуючи ·й. 

Проте, законопроектом регламентуються додаткові функції УСПІІЮВІІ 

(служби) цеllтрального органу ВlІконавчої влади, що забезпечує реалі1аціlO 

державної політики у сфері виконання покарань щодо контролю за початком, 

І1еребігом та закіН'lеНШIМ лікування за межами теРllторії України. 

Зазначене, може потребувати додаткових видатків державного бюджету 

на здійснення зазначених контрольних функцій відповідними установами. 

РазОМ з ТІІМ, поданий законопроект встановлює ПРИПИС щодо якого, У разі 

якщо ·шсуджена особа у визначений статтею 116 Кримінально-виконавчого 
кодексу строк не повернулася до Україні, то у встановленому законом IlОрЯДКУ 

вирішується питання Ті екстраДllції та звернення у дохід держави грошової 

застави, внесеної засудженим відповідно до частини другої статті 539 вка'з31IOГО 
Кодексу. 

Відтак, реалізація зазначеного може призвести до збільшення ДОХОДІІОЇ 

частини бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначас, 

що реалі·заltія IІОрМ даного проекту закону не впливає на доходну та видаткову 

частини Державного бюджету України. 

Висновок Головного науково-екснертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо перерви у відбуванні покарання (реєстр. N~ 3693 від 25.11.2013), подаНJlіі 
народними депутатами України Кожем'якіним А.А., Геращенко І.В. та іНШllМll, 

має опосередковаНIІЙ вплив на показники бюджету (може збіЛhШИТIІ 
надходження та витрати бюджету у разі застосування процедур перерВl1 у 

відбуванні покарання для лікування особи за межами території України). 

У ра·!і ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначеНІІЙ автором законопроекту. 

2. Це рішення lІадіслатн Комітету Верховної РаДІ! У країІІІІ з rIllТа!lЬ 

1UКОl!Одапчоl'lJ за6е'ше'IСНIІЯ IlраВООХОРОllІІОЇ діяльності, 
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1.2.87. СЛУХАЛИ: 
IlІфОРМGI!ію 11110 проект ЗаКОIlУ У країIІИ ПРО внссеllНЯ змін до стапі 5-1 

Закону України «Про HaItioHaJlI,HIII! банк УкраїJllт (рсєстр. N~ 3870 
від 14.01.2014), ПОданий Ш!РОДІІІІІ\І депутатом України ГСЛJiЄром Є.І;. 

ВідміТlIJ1ІІ : 
Відповідальним за РОЗГЛЯД законопроекту є Комітет з питань фінансів і 

банківської поліТИКlI. 

У законопроекті ШЛЯХОМ внссення Зl\lін до чаСТИНІІ lІ'ятої сппті 5-1 
Закону України «Про НаціОllaJТЬflИЙ банк УкраїlІІ1» ПРОПОНУЄТЬСЯ переl"ЛЯIIУТII 

підхід до формування запІЛЬНИХ ре1еР13ів Націопального банку УкраїНІ!, а с[ше: 

ЗНІІЗІПИ нормаТIІВ ЇХ формування 1 І О % до 5 % від обсягу грошово-креДIIТНIIХ 
зобов'язань НЩLіонального банку. ПР!! цьому, НРОIJОIlУЄТЬСЯ ВІІЛУ'ІІІТІІ чаСТllllУ 

шосту цісї статті, яка передбачає, що після формування загаЛЬНIІХ резервів У 

розмірі, ВlІзначеному чаСТIІНОЮ п'ятою цієї стапі, прибуток до РО1110ділу 

підлягає перерахуванню до Державного бюджету УкраїНIІ у ІІОВНОМУ 06СЯ1і. 

Як зюначено у пояснювальній записці до 1аКОlюпроекту метою створення 

загальних резервів є покриття ри'шків, IlОв'язаних зі з6l1ткаl\ll1, ШО МОЖУТh 

ВПЛlШУТIІ ІІа стабільність І1аніонального 6анку УкраїНІІ" На сьоп)Дні такі з611ТКІІ 

відсутні. Відповідно дО вимог Закону нереалі,0ВШlі з611ТКІІ за операціЯМIІ з 

фінаНСОВИМIІ активами покриваються сфОРМОВЮllІМI1 резерваМIІ l1ере(щіIlКIІ, 

обсяг ЯКІІХ на даНІІЙ час є достатнім дЛЯ 1l0КРИПЯ МОЖЛIlВIІХ РИЗlІкі13 1а TaKII~1I1 

операціями. Отже, встановлення резервів на запропонованому рівні ДО'jВШlllТЬ 

IlаніоналыІмуy банку реалізуваТlI завдання своєї політики 6ез lІадміРl!llХ 

РИЗІІків та зменшить навантаження на держаВНIIП бюджет. 

Крім того, законопроект спрямований ІІа забезпечення узгодженості 

законодав'шх норм щодо обсягів і порядку перерахування коштів НБУ дО 

державного бюджету. 

Слід зверНУТIІ увагу, що для забезпечення надходжеНIІЯ відrюві)lllllХ 

коштів НБУ дО державного бюджету у заплаIlоваllОМУ ІІа 20 І 4 рік обсязі 

(22,8 млрд грн) та 1 метою узгодження законодавчих норм ПУНКТОМ 5 
ПрикінuеВIІХ положень Закону України «Про Державний бюджет УкраїlІ1! 113 
2014 рік» встановлено, що у 2014 році НаціонаЛЬfJиіі баllК УкраїНIІ I1РОВОДIІП, 
відрахування до загальних резервів, ПОКI1 сума загaJlыlхx резервів не 

дорівнюватиме 5 відсоткам 06СЯI"У грошово-креДIIТIІIІХ 1060В 'язаНh 

Національного банку України. При цьому перерахування до ДержаВІІОГО 

бюджету УкраїНІ! прибутку до розподілу здійснюється відновідно до статті 15 
нього Закону без урахування часТІІНИ п'ятої стапі 5-1 Закону УкраїНІ! «Гlро 
Національний банк УкраїНIІ». 

Таким ЧІІНОМ, реалізація закононроекту не призведе до зміни пока"З!lllків 

державного бюджету у 2014 році, а створить передумови дЛЯ МОЖЛІІВОГО 

збільшення обсягу коштів, що перераховуються НБУ до держаВflОГО бюджету, у 

насТУПІІі бюджетні періОДIІ 1<1леЖIЮ під ВIІЗ!I(І'IСllОl"tl IlаILіОllаJII,IIШI б(1I1КО~1 

ПРIJбутку до розподілу. 

Міністерство фінансів ).'країIІІI у СВООIУ експеРТIІЩIУ ВlICIIOBK)' до 

заl«)lІt1IljlОСIСI")' 'Н,",lІачС1С, що реШlі:щція IlОложеll!. 1(1«(1110111)(11:((1), lІе ~1(1Є ІІР}І~ЮГО 
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ВІ/ЛІ/ВУ ІН! JlOXOJlIlY та ви;щткопу чаСТlIІ/1! бюджету, а у llОТО'lllОМУ бюджеТ//ОI\/У 
/Іеріоді lІорушеllе ГІІIТа!/f/Я врегульовано у Законі УКР,ЙНІІ «11ро ДержаВllllїі 

бюджет УкраїНІ! на 2014 rію>. 
З/'іДlЮ з експертним ВIIСIЮВІ<ОМ Головного науково-експертного 

УllравліJlIІЯ Апарату Верховної РаДІ! УкраїНІ! законопроект 1а результатам І! 

розгляду в flершому ЧІпанні може БУТІ! прийнятий за ОСІІОВУ з урахуванням 

ВlІкладеНIІХ зауважень та відповідного висновку Національного банку УкраїНІ!. 

УХВАЛИЛИ; 

І, Проект Закону України про внесення змін до статті 5-1 Закону Укра'IНI! 
«Про Національний банк УкраїНІ!» (реєстр. N~ 3870 від 14.01.1014), ПОДaflllЙ 

JlаРОДIШМ деllутатом України Гєллєром Є.Б., І\taтиме опосередкований вплив на 

lІОкаЗІІІІКIІ бюджету (може призвести до збільшення доходів державного 

бюджету у JlаСТУJllІl!Х бюджеТНI!Х періодах від коштів, які перераховуються 

НБУ, залежно від ВlІЗначеного ІІІІМ прибутку до розподілу). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧШНlОсті у 

терміни, ВIl'значені автором заКОJlопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з nrпаllЬ 

фінансів і банківської політики, 

1.2.88. СЛУХАЛИ; 
111формацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до 

крIІміналыІгоo кодексу України (щодо встаllовлення відповідальності за 

Вl1крадення каналі'заціЙНIІХ люків) (реєстр. N~ 3822 від 25.12.2013), ПОДШШЙ 
наРОДІШМ депутатом України Яценком А.В. 

ВідміТIIJIІІ: 

ГОЛОВНИМ 'З підготовки та попереднього рО1ГЛЯДУ заКОllопроекту ( 
Комітет з Пl1тань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується ДОПОВНІІТИ КРl1мінаЛЬНIІЙ кодекс УкраїНІ! 

новою статтею 194-2 «І3икрадення каналізаційних або водопровіДНIIХ люків, 
водостіЧIІИХ решіток» встановивши, що: 

- Вl1крадення каналізаціЙНIІХ або водопровідних люків, водості<lI!llХ 

решіток, а так само ПРllдбання або отримання, зберігаНIІЯ 'ІІІ збут завіДОI\Ю 

одержаНІІХ злочинним ШЛЯХОМ каналізаційних або водопровіДНIІХ люків або 

водостічних решіток, карається штрафом від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботаl\lІІ ІІа 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох до п'яти років, або 

позбавленням волі на той самий строк; 

- ті самі дії, ВЧИllені повторно або за попередньою ЗІ\ІОВОЮ групою осіб, 

а60 ЯКЩО ВОІІІІ завдали шкоду у веЛИКlIХ розмірах, - караються ПО'JбавлеlllJЯI\I 

волі ІНІ строк від п'ят!! дО ВОСЬМІІ років; 

- за ВІІщез гада IIі дії, якщо 130/111 СПРIІЧI1lIlJЛII заПlбель людей або інші 

тяжкі насліНІ<Іl, встановлюється llOкаРШІІІЯ у вигляді позба13леllllЯ~1 волі ІІа 

строк від ВОСЬМІІ дО ДВШI,ЩЦЯТlI років. 

Реплі'нщія таких lІоложень заКОНОІlроекту може ПРl1звестн до збільшення 

Н[ЩХОJljкеlll, до державного бюджету 'за рахунок штрафНlIХ саllкніїі, 
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передбачених за скоєння вищезгаданих ДІ!!, та до збіJl!,lІlеНIІИ видатків 

держшшо!'о бюджету на утримаНІІЯ осіб, які відfiуватимуть покараНIІИ. 

Міністерство фінансів УкраїIІІ! піДТРІІМУЄ прийняття заКОІІОlIроекту, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону Україн!! про внесення змін до Крнмінального кодексу 

України (щодо встановлення відповідальності за в!!крадення каналізаr(іЙНIІХ 

люків) (реєстр, H~ 3822 від 25. І 2.20 І 3), поданий народним депутатом Україн!! 
Яценком А.В" має опосередкований вплив на показник!! бюджету (~юже 

призвеСТІІ до збільшення доходів та видатків державного бюджету залежно від 

санкцій, що застосовуватимуться у разі в!!явлеНІІЯ відповіДНIІХ правопорушень). 

У разі ПРI!ЙНЯТТЯ відповідного закону він може lІабllраТI! 'І 11 І!! юсті згідно 
із законодавством. 

2. ие рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.89. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесен НИ змін до Колексу 

YKpaїНlI про адміністративні правопорушення щодо посилення охоронн нрава 

громадян на звернення (реєстр. H~ 3834 від 26. І 2.20 І 3), ПОЩlНнй H<JPOJLНlIM 

депутатом УкраїIІИ Королюком В.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки T<J попереднього розгляду З<Jконопроекту є 

Комітет з питань :законодавчого З<Jбезпечення правоохоронної діяльності. 

З<Jконопроектом пропонується ДОПОВIІІПI! Кодекс УКР<JЇfl!! про 

адміністрап!вні ІІравопорушеН!lЯ новою СТ<Jттею 2 І 2 «Ilорушення порядку 

розгляду :звернень громадян» такого змісту: 

Неправомірна відмова в прийнятті та РО'Jгляді звер"ення, необ'єктивна 

перевірка звернення <Jбо lІеобrРУlІтована відмова у його :задоволенні, 

порушення терміну розгляду звернення - тягне за собою накладенни штрафу ІІа 

посадових осіб від двадцяти П'ЯТИ дО п'ятдеСЯТІІ неОПОДаткован"х мінімумів 

доходів громадян. 

Повторне протягом року ВЧШlеНIІЯ ІІорушення з ч"сла передбачених 

Ч<JСТІІНОЮ першою цієї статті, Зil яке особу вже піддано <JдміністраТИВIІОМУ 

стягненню - тягне за собою накладення ШТР<Jфу Ііа посаДОВIІХ осіб від 

п'ятдеСЯТІ! до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Реалізація тш<Их положень законопроекту може призвеСТIІ до "Збільшення 

надходжень до державного бюджету :за Р<JХУІЮК ШТР<Jфl!!lХ саllкцій, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! не підтримує прийняття заКОIІОllроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Україн!! про внесення lМIІІ до Кодексу України про 

аД~lіністраТИВllі IІравонорушеНIІЯ щодо !lOс"ленш! ОХОРОНІ! ПГН1В<J !'РО~\аДЯIl ІІа 

звернен!\я (реєстр. H~ 3834 від 26. І 2.20 І 3), !1Oj[ШI 11 11 наРОДIІІЩ деI\УТ<JТО~1 

Украї!\1І КОРОЛЮКОМ В.Л., МіІЄ опосерелковшmй Г!IІЛIiВ II<J І ІОК,НІІІІ Кll бlOЛіКСТУ 
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(може ПРІПВССТlI до '!білыllнIJяя доходів державного бюджету 1~леЖIІ() BiJ( 
сашщіfi, що 'НlстосоnуваТIІМУП,СЯ у ІХllі ВllilВJI(~II!ІЯ ніДlІовіДlІlІХ IІРШЗОllOрушеlll». 

У разі IJРІІЙНЯТТЯ відповіДIІОІ'О закону він може набllраТIІ ЧlllllІості 11'ідно 

і] ·!Н!ШllОдавсТlЮМ. 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету ВеРХОВIІОЇ РаДIІ УкраїНІ! з Пl!тань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.90. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про І!роект Закону України IІрО внесення ЗМІІІ до деЯКI!Х 

законодавчих актів України ЩОДО посилення відповіщulы�стіi у сфері 

ц\шіЛh!lОI'О заХIІСТУ, техногенної та пожежної безпеКIІ (реєстр. N~ 3642 
від 19.1 І .20 ІЗ), поданий наРОДІIllМ де!lУТ~ТОМ УкраїlІ1! БуткіВСЬК!lМ В.В. 

ВїдМЇТIІЛIJ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ІІІПШІЬ 

законодавчого забезпе'!ення правоохоронної діяльності. 

3аКОllощюектом пропонується внести зміНІ! до деяких законодаВ'ІIІХ актів 

УкраїНІ! щодо ЦlІвільного ]аХI\СТУ, техногенної та пожежної безпеКIІ та 

ПОСІIJIІІПІ віДl!овідальність за правопорушення в цих сферах. Так, зокрема, 

вносяться зміНІ! до Кодексу України про адміністраТlІвні правопорушення, 

згідно яких передбачається відповідальність фіЗИЧНIlХ осіб - підприємців (як 

для 11OС~ДОВIІХ осіб), запроваджуються нові та збільшуються діючі розміРIІ 

штрафних санкцій за такі правопорушення: 

за 1І0рушення вимог пожежної безпеки в лісах - штраф на 11JOмадян від І О 

дО ЗО неоподатковуваНIІХ I\lінімумів доходів громадян (далі - н.м.д.г.), фізичних 

осіб - піДПРlІємців і на посадових осіб - від зо до І ОО Н.М.Д.г. (діючі lІор."1І - від 
1 ди 3 lІ.ли).г. і від 3 до 10 IІ.JII.д.г. відповідІІО); 

за знищення або пошкоджеНIІЯ лісу внаслідок необсрежного поводження 

З вогнем, а також норушеНІІЯ вимог пожежної безпеки в лісах, що Ilризвело ЛО 

виникнеllНЯ лісової пожежі або поширення її на значній площі - штраф H~ 

громадян від І О до зо Н.М.Д.г., фізичних осіб - підприємців і на посадових осіб -
від 70 до І оо Н.М.Д.г. (діючі ІІорми - від 3 до 10 /І.ЛІ.д .• '. і від 7 до 12 /І.М.д.г. 
відповідІІО); 

за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, HOДlIO

болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та 

опалого листя на землях сільськогосподарського призначення у смугах відводу 

автомобільних доріг і заліЗIIИЦЬ, у парках, інших зелених насадженнях та 

газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі 

ОХОРОНИ навколишнього природного середовища або з порушенням умов 

такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл ІІа 

випалювання зазначеної рослинності або ії залишків та опалого ЛИСТЯ на землях 

сільськогосподарського призна'lеIllIЯ, заходів щодо своєчасного їх гасіння -
штр~ф на громадян від 40 ло 60 П.М.Д.г., ФіЗІІЧIШХ осіб - піДПРlІємців і нп 

IlOcaДOВlIX осіб - від 70 до І оо ІІ.М.Д.Г. (діючі 1І0Р\1II - від j() до 2{) ІІ .. І/.д.,'. і від 

50 ди 7(} II .. ~I.().,'. вil)l7()(lід/lО), за В'IИlIСIІІIЯ таКІІХ дій в I\lежах тернторій та 

об'('ктів IІРIlРОДНО-'JшювіДIlОГl1 фон)(у - lJ!Траф ІНІ Il1Оl\Н1ДЯН від 4() до 70 ІІ.І\І.Д.Г., 
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фі'!II'НШХ осіб - lІідпрнємців і на IlОса;ЮВIIХ осіб - ilіл 80 JЮ І ОО ІІ.М.Л.Г. ((Jіючі 
1(()/і.1111 - віс) 2(} до 4(} /1 .. 11. а.,'. і віа 70 (Jo j()() /І .. Н.д .... (~iall()lii()/lO); 

за ІІОРУШСІІІІЯ встановлеllllХ на 1аJJі11IJ1ЧIlОМУ, МОРСI.кому, рі'lКОВО~IУ та 

повітряному транспорті праВІІЛ пожежної бе~mеКIJ - штраф ІІа ГIJO~ШЮIII від 7 ДО 
І О Н.М.Д.Г., фіЗIІ'lIJlIХ осіб - піДПРIІЄМllів і ІІа посадових осіб - від 50 до 
І оо Н.М.Д.Г. (діючі l/ор.lІ/1 - від 3 до 7 /І.яд.,'. і від 5 до J() // .. 11.д.;!. відnовід//о); 

за ПОРУlllеннSJ встановлеНJlХ законодавством !НІМОГ пожежної та 

техногенної безпеки, а також використання пожежної теХllіКIІ та засобів 

пожеЖОI'асіння не за ПРll1начеllllЯМ - штраф на громадян від 7 до І О ІІ.М.Д.Г., ІІа 

фіЗIІЧНИХ осіб - підприємців та посаДОВIІХ осіб - від 50 до 80 н.М.д.Г. (діЮ'lі 

/lOp.llll- вій (),5 до 7 /І.М.д.г. і від 2 до 10 /І.м.д.г. відповід/lО); 
'за порушення ВІІМОГ улаштування та УТРИ~!аJiIlЯ CJlCTell.1 пожеЖIIОЇ 

автомаПIКИ івогнезахисного обробЛЯНIІЯ та CIICTeM Р,ШIlЬОГО ВlІявлення -
штраф ІІа громадян від І О до зо Н.М.)Ц·., ІІа фі111'IІІI1Х осіб - JlіДПРIlЄ~lЦів та 

посаДОВIІХ осіб - від 50 до 80 н.м.д.г. (/Іова І/ор.на); 
за ВЧlІнеrшн правопорушень, зазначеНІІХ в ПОllерсдніх ДВОХ аб'шцах, 

особою, яку протягом року було піJU1ШЮ адміністраТIІННОМУ СТЯГllенню 'Ш такі 

праВОllорушення - штраф ІІа громадян від І О до 15 Н.М.Д.Г., на фіЗII'JIIIIХ осіб -
підприємців та lІосадових осіб - від 80 до 1 ОО Н.М.Д.Г. (І/ова I/Оj1.Шl); 

за ВИКОРlІстання пожежної техніки та 'засобів пожежогасіНIІЯ НС за 

призначенням - штраф на громадян від зо до 50 Н.М.'n.Г., на фіЗН'IІІИХ осіб -
відпрнємців та ІЮСЩlOВIfХ осіб - від 50 до І оо Н.м.Д.[". (І/ова І/орна); 

за куріння ТЮТЮНОВІІХ Вllробів у міСIlЯХ, .nе це заборонено 1акOJIОМ, а 

також В інших місцях, визначеНІІХ рішеІIІІЯМ відновіДIІОЇ сільської, селищної, 

міської раДIІ - штраф від І О до 15 IІ.М.д.Г. (діюча IlОlша - від 3 до f() І/ .. Н.().<'.). а 

за повторне протягом року вчинення такого IlраВОІЮРУШСIІIІЯ, за яке особу вжс 

було віддано адміністративному СТЯПlенню - штраф від 50 .по 1()() Н.М.Д.Г. 

(діюча IЮjша - ві() f() до 2() I/.ЛІ.д.г.); 

за завідомо неправдивий ВJlКЛIІК пожеЖIІОЇ ОХОРОНИ, міJJіції, lIJВИДl<ОЇ 

медичної ДОПОМОГИ або аваріЙНIІХ СJlужб - штраф від І О до 25 ІІ.М.Д.Г. (діЮ'1tI 

/lорма - від 3 до 71/ .. Н.д.г.); 
за невиконання приписів, розпоряджеllЬ та постанов rюсаДОШIХ осіб 

llентралы�гоo ВlІконавчої влади, ЩО реалізує державну llОліТIІКУ у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеКIІ або створення перешкод 

для їх діяльності - штраф на громадян від ЗО до 70 IІ.М.д.г., ІІа фіЗIІ'IІІIІХ осіб -
підприємців і на посадових осіб - від 40 до І оо Н.М.Д.Г. (діючі I/ОІШI1 - від 0,5 до 
7 /І.М.д.? і від 2 до 10 /І.м.д.г. відповідІ/О); 

за інші правопорушення у сферах цивільного захисту, техногеНIІОЇ та 

пожежної безпеКIІ. 

Також, законопроектом пропонується внести ЗМІІІІІ дО Кодексу 

Цlшільного захисту та передбачити застосування aДMIНlcTpaTIIBHo

господарських санкцій за порушення вимог законодавства з IlIlТаш. IlJlвіЛl,llОГО 

заХIІСТУ, теХllогенної та lюжеЖIЮЇ 6е111еЮI. 

Крім топ), зміваМIІ ДО статті 270 КРJlмінального кодексу УкраїНIІ 

ІІРОПОІІУЄТІ,СЯ '~біЛЬШНТIІ штрафІІі CaIlKЦlI :ш ПОРУJII~НlНr ВСТШЮВlІ~lІlrх 

ЗШ<ОІЮ)ЩВСТПОМ ШІМОГ lІожежної беll1еКI1, якщо ВОНО I.:llрll'lІlІІlllІО IНlIIIIKII~IIIIH 
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пожсжі, якою :НlIJодішю шкоду :щоров'lО людсй або ~laiillOBY шкоду у BeJНIKOl\lY 

РОЗ~lірі та ВСТШЮВІПl1 Їх у розмірі від 200 до 300 ІІ.М.Д.І·. ()іlO'Іll IЮ/I.1Ю - ві{) 5() 
до J(Ю I/ .. ~I. д.,?). 

Слід зазfl[t'І1ПJJ, що реалізація JЮЛОЖСJlЬ законопроекту може Прl!ЗВССТll 

до збільшеlfllЯ lІаДХОДЖСlfЬ державного бюджету у зв'язку із ЗШJровадже!ШЯ~1 

нових та підвищенням розмірів діючих адміністративних штрафів за відповідні 

правопорушення у разі їх виявлення, про що також у своєму експеРТНО~IУ 

висновку зазначає Міністерство фінансів України і відмічено у пояснювальній 

записці до законопроекту. 8еЛllЧІІна впливу визначатиметься залежно від 

кількості правопорушень. 

Міністерство фінансів не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

ІІа момент J10ЗГЛЯДУ законопроекту BIICIIOBКJI Головного науково

експертного управління Апарату 8еРХОВІ/ОЇ Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. ГlJ10eKT Закону України про внесення змін до деяких заКОНОДШJЧИХ 

актіlJ УкраїlIJ1 щодо посилення відповідальності у сфері ЦlIвільного заХIІСТУ, 

техногеllНОЇ та ІЮЖСЖІІОЇ безпеки (реєстр. N~ 3642 від 19.11.20 [3), подаflllіі 

народним депутатом України Бутківським 8.В., має опосередкований вплив ІІа 

покаЗНIІКИ бюджету (-збільшуючи надходження державного бюджету при умові 

ВІІЯВЛСНІІЯ відпові).!IІНХ правопорушень та в залежності ві).! санкцій, що 

застосовуваТIlМУТЬСЯ ). 
У разі "рIІПНЯТТЯ відповіщІОГО закону він може набllраТJI ЧllНllОсті згідно 

із зако!нщавством. 

2. Це рішення Ilадіслати KOl\liTeTY 8ерховної PaДlI УкраїllН з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.91. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про альтернативну (невійськову) службу» (щодо приведення у 

віДlІовідність до європейських стандартів) (реєстр. N~ 3663 від 21.11.2013), 
по).!а!шl! наРОДIІІІМIІ депутатами України Пацканом В.8., llIевченком А.В. та 

ЛУl\енко I.С. 

ВідміТIІЛИ: 

F3ідповідаЛЬНIІМ за супроводження законопроекту є Комітет з ПlПШIЬ 

національної безпеКlI і оборони. 

Як зазначено у rІОЯСІІІовапьній записці до законопроекту, мстою його 

НРllilняття Є вреrулювання виконання міжнародних зобов'язань УкраїНIІ у сфері 

права на відмову від проходження військової служби через релігійні та інші 

переконання. 

Так, зокрема, законопроектом передбачається внести зміни до Закону 

УкраїНlI «Про альтернативну (невіЙСhКОВУ) службу» в чаСТlIні РОЗLlшрення 

піДСТ<ІВ длл нроходжеНllЯ альтернативної (невійськової) службll, зменшеllНЯ її 

строку до строку 11j10ходження військової служби, зміIlll умов ЇЇ проходження, 

10I(PC~1a, в l'fЮМ<ІДСЬКIfХ об'єднаНlIЯХ та благодійних організаціях, діяльність 

SlЮIХ у першу 'Іергу llов'язана з ІІаданням соці<ІJlыllхx послуг громадянам. 
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Слід ЗЮШ\'1IIПI, що шпорам!! заКОllOПРОСКТУ у ПОЯСНЮВaJlьнііі 'ЩI1lIСI\І 

ЗЮltatIСНО, що реаліз,щія П1КОЇ законодаВtЮЇ ініціаТИВIІ 'щеllшувапше !31IlЩТКІІ 

бюджету на надання соціальних 110СЛУГ за рахунок збільu!(~ння KiJlbKOCTi осіб, 

що llРОХОДЯТЬ ШlьтернаТlIВНУ службу. 

Міністерство фінансів УкраїН11 в межах компетенції не ВlIСJЮВ!fЛО 

зауважень щодо даного законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціаТIІВI! на доопрацювання із урахуванням IшсловлеНIІХ зауважень та 

пропозицій. 

УХВАЛІІЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

альтернаТIІВНУ (невійськову) службу» (щодо ПРllведеllllЯ у відповідність до 

європеЙСЬКlIХ стандартів) (реєстр. N~ 3663 від 21.11.2013), lІОдаНIІЙ наРОДlІlІМIІ 
депутатам!! України Пацканом В.В., LIJсвчснком АЯ. та Луценко І.с., має 

опосередкований вплив ІІа ПОК8'3Н1IКИ бюджету (змеНШУЮ'1І1 вндаТКIІ бюджету у 

разі збільшення кількості осіб, щО ПРОХОДІІТІ!МУТЬ альтернативну службу у 

сфері надання соціальних послуг). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ віДlІовідного заКОIlУ він може набирати "111шості згіДIІО 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету ВеРХОВIІОЇ PaДlI УкраїНІ! :3 питань 

націоналыlїї безпеКIІ і оборон!!. 

1.2.92. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! !ІрО внесення змін до JlСЯК"Х 

законодавtlИХ актів щодо вдосконалення упршшіН!lЯ об'єктами державної 

власності в оборонно-промисловому комплексі (реєстр. N2 4001 від 20.01.2(14), 
ПОДШІІ!Й народним депутатом УкраїНІ! �-ІемілостіВlIl\l ІЗ.О. 

ВідміТIІЛIІ: 

ГОЛОВНИМ з опрацювання заКОllопроекту є Комітет Верховної Ради 

УкраїlІІ1 з ПlІТаНh економічної політики 

Законопроектом пропонуються зміни до законів УкраїНІ! «l1ро управління 

об'єктами державної власності» та «Про особливості управління об'єктаl\1І1 

державної власності в оборонно-промисловому КОМllлексі», відповідно до яких 

передбачається надання можливості Державного концерну « УкроБОРОНПРОl\f»: 
ВlІЗначаТIІ необхідність та доцільність реСТРУКТУРlІЗації ЙОГО учаСlІlІків; 
подавати Кабінету Міністрів пропозиції щодо умов реструктуризаllії та санації 

учасників KOlluepHY, що мають стратегічне значення для економіки і бе1пею! 

держави; відчужувати майно підприємств, які не підлягають ПРl!ватизації та 

входять до складу ДК «Укробороннром» і по яких буде ухвалено Урядом плаlll! 

реСТРУКТУРlпації. 

Гlрактична реалі1щія законопроекту ДО1ВОЛlІТh відчужуваТlІ ~lаПн() 

включених до склаJlУ ДК «УкроБОРОНПРО~J» ніЮIРI!Є~!СТВ, що lІе нідлягаюп, 
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Ilрl1наlїl'JНltїі (В pa~H~ax УХІШЛСНlIХ УРЯДОМ УМОВ реСТРУКТУРlпаllії TaКlIX 

11 i)lllpIIЄ~ICTB). 
У IIОЯСIІЮВaJl[,lІііі заПIІсні ДО законопроекту вказано, що !НlДЛlIJ!Jкове 

маііllО у 1:Н11'ляді OCIIOBIJIIX засобів ІІа піДIlРl1ємствах АПК, СТОСОВІЮ ЯКІІХ вже 

ПРIIIIНЯТО рішеНШІ про доцільність ЇХ реСТРУКТУРІІзації, оцінюється у сумі 

911 млн грн (за заЛl!llIКОВОЮ балансовою вартістю), а додаТКОІШП ЧІІСТІІП 

ПРllбуток (при 10 'ilо рентабельності), що буде отриманий внаслідок ЗРОСТШІІІЯ 
обсягів 13ІІробlllщтва та ЗaJІИШIІТЬСЯ у ГЮ1поряджеllllі IJіДПРI1ЄМСТВ ПРОТЯГОМ 

трьох років здійснення реструктурнзаl(ії, - БЛlІЗЬКО 350,5 млн гривень. За 

ПРОГlIOЗНlIМIІ розрахунками надходження від реалізації IJaДЛlIІІIКОВОГО мпliна 

зазначсннх иіДIlРIІЄМСТВ стаНОВІІТИМУТЬ близько 2,5 млрд ГРН, які ПрОПОНУСГЬСЯ 
снрямувати у ПОДШIЬШОМУ на фінансове забезпечення заходів з 

реСТРУКТУРll1ш\ії IlI1Х піД!lРI!Є~1СТВ. 
Однак, суб'єктом права законодавчої lНIЦJaТlШИ не забезпечено 

ДОТР"МaJIНЯ ВІІМОІ' статті 27 Бюджетного кодексу України та стапі 91 
Регламенту Верховної Ради Україн!!, відповідно до яких до законопроекту, 

приііllЯТТЯ якого Ilризведе до зміНІІ показНllків бюджету, має бут!! додано 

фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні розраХУНКIІ). 

І ІрІ! цьому, зважаючи на відсутність фінансово-економічних розрахунків 

СТОСОВНО наведеного у пояснювальній записці до законопроекту 

ПРОГН0'30ваного обсягу надходжень, а також відсутність інформації щоло 

нереліку майна, яке нропонується відчужуваТIІ В рамках реаліlації закону, 

Мінфін позбавлеНll1і МОЖЛlIвості здіj\сНІІТИ експерТІІЗУ вартісної вел I!ЧJl 11І1 

В!1ЛНВУ реалізації законопроекту на ноказНIІКИ бюджету, 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному ВІ!СНОВКУ 

1юначає, що не підтрш"ує законопроект, оскільки надання можлнвості 

відчужувати маl!lІО окремих ПlДпр!!ємств ДК «Укроборонпром», які не 

підлягають приваПf1ацн, може ІlРlІзвести до зменшення вартості цілісного 

майнового комплексу таких підприємств у разі ПРИЙНЯТТЯ в подальшому та в 

установленому порядку рішення щодо ЇХ приватизації (продажу), що відновідно 

може мат!! наслідком втраТІ! надходжень державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїllИ вро І3нессння змін до деякпх заКОllодавчих 
актів щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності в 

оборонно-промисловому комплексі (реєстр. N~ 400] від 20.0 І ,20 І 4), поданні1 

народним депутатом України Немілостівим В.О., матиме опосередкованиli 

ВПЛIJВ на показНl!КlI бюджету (може призвести до збільшення надходжень 

державного бюджету у разі відчуження майна окреМI!Х підприємств дк 

«Укроборонпром» та втрат потенціaJlЬНIІХ надходжень державного бюджету 

залежно від вартості такого майна при відчуженні). 

У разі ПРllliняття відповідного закону він може набираТIІ 'НІНllОсті згідно 

ІЗ ЗПКОІІОДПВСПЮМ. 

2. І ~e рішення надіслаТIІ Комітету ВеРХОВIІОЇ Ради УКРПЇІІІІ з [IІIЛ!ІІІ> 
еl(()ІIО~lічної flOліПIКIІ 
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1.2.93. СЛУХАЛІІ: 
111формацію 11110 проект ЗаКОIlУ УкраїlІ1І про ВllеССlІlІЯ '!~lill J10 3аКОllУ 

УкраїlІІ1 ((І Іро оцінку 'зсмеЛh» щодо деРЖ[\ВIІОЇ СКСllеРЛIЗIІ ДOKY~IC!ITaHiї 1 оніlll(JI 

земсЛ!, (реєстр. N~ 3728 ві)! 04. І 2.20 13), 1l0ДШlllіі H[\POJlIIIIM I1CIIYT[\T()~1 У країIІІІ 

ДМІІТРУКОМ М.І. 

ВідміТIІJI 11: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з ПlІтань аграРIІОЇ 
поліТIІКИ та земельних відносин. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ ВIІКЛЮЧIІТlІ з статті 21 Закону У країIІІІ 

«Про оцінку земель» положення ЩОДО державної експеРТІІЗИ :шітіІ3 з експеРТIІОЇ 

грошової оцінки земеЛЬНIІХ ділянок державної та комуш\Льної власності у рюі 

ЇХ продажу. 

Міністерство фінансів УкраїНIІ у своєму експертному ВІІСНОВКУ до 

з[\конопроекту зазначає, шо проведення державної експеРТIІЗН ЗВІТІ в З 

експертної грошової оцінки відповіДIІИХ земельних ділянок забе'J1JСЧУЄ 

здійснення перевірю! звітів відповідності вимогам законодавства т[\ Ilроведення 

об'єктивного аналізу визначення вартості земеЛЬНJlХ ділянок за цінами, які не 

нижчі за ринкові, а відтак не піДТРI!~IУЄ законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїlІІ1 «Про 

ОЦІнку земель» щодо державної експертизи документанії з оцінки земель 

(реєстр. N~ 3728 від 04.12.2013), IIОДШJИЙ наРОДlІІlМ депутатом У Kp~ЇIllI 

ДМІІТРУКОМ M.l., матиме опосередкований ВПJIlШ ІІа покаЗНlIКlI бюджету (може 
призвссти до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від IІрО/lЮКУ 

земельних ділянок У разі заниження вартості таких ділянок при Їх продажу). 

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

вводитися в дію НС раніше 1 січня 20 І 5 року, а після 15 лиrшя 2014 року - не 

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної поліПIЮI та земельних віДНОСИIІ. 

1.2.94. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН до деяких 

законів України щодо збереження об'єктів КУЛЬТУРІІОЇ спаДIНIIf!11 

(реєстр. NQ 3613 від 13.11.2013), поданий народним депутатом У країIІИ 

Андрієвським Д.Й. та іншими. 

Відм іТIIJIІІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради УкраїНІ! з ІІІПШ!Ь КУЛЬТУрl1 і ДУХОІ31юсті. 

]aKOI/OHpOCKTOI\I передбачається внеСТl1 Зl\lіllll до законів УкраїlІ1! «l1ро 

регулюпаНIІЯ містобудівної діялыІсті>>,, «Про ОХОРОIlУ КУJII,гурlІОЇ СIНЩIllIII11I» 

та зсl\lелы�п)) кодексу України з МСТОЮ преГУЛlOвання 11ІІТatlШІ БУJlіПНlllІШ(l на 

ТСРlІторії історико-куль турнпх '3а11013іДII1!кі В. Так, ЗОКРСl\lа, Пj10110IІУГГЬё я 
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06~1t.:;КІIТII IlОверховість 1101101'0 6У)1іВНIIllТВ<І та заБОРОlllІТlI IlОве ()У!lіШll1ItТво 113 
ТСРllТорії ОХОРОНІІI1Х (БУФСРIIІІХ) 'ЮН об'сктів, ВКЛЮ'lеIlIlХ дО СПІІСКУ об'єктів 
с{)іто{)ої СllаДЩlІlll1 IОНЕСКО в Україні. 

Kpi~1 IlЬОI'О, пропонується ВllеСТIІ зміllll до статті 298 КрllміНШIШОП) 
КОДСКСУ УкраїlllІ «llезаКОllllе проведеIlНЯ ПОШУКОВІІХ робіт на об\'кті 

археологічної спаДЩИНІІ, зншцення, руйнування або пошкодження об'єктів 

КУЛЬТУРНОЇ СІШДШІ!ІІІІ», передбаЧIІВШIІ відповідальність не тіЛЬКІ! за умисне 

пошкодження, знищеllНЯ або руйнування об'єктів культурної СfJaДЩIllIИ, але і за 

бездіяльність, внаслідок якої відбувається знащення зюначеНJJХ об'єктів та 

передбачається встаllОВИТИ відповідальність у вигляді штрафних саНКllііі в 

розмірі двох тисяч lІеоподатковуваllllХ мінімумів доходів громадян (за '11111І1010 

редакцією - сто п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або 

обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той ca~HliI 

строк, з позбавленням права обіймати lІевні посаДl1 'ІІІ займатнся певною 

діяльністю на строк дО ТРЬОХ років або без такого. 

Разом з тим, передбачається шляхом внесення змін до статті 92 Кодексу 
УкраїНІ! про адміністративні правопорушення збільшити РОЗl\lір штрафів за 

порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, Так, у pa'Ji 
IJЧllllеllНЯ зазН8'lеШIХ протиправних дій передбачається накладення штрафу на 

громадян від п'ятисот до тисячі (замість п'ятдесяти до ста неоподатковуваНIІХ 

міllімумів доходів громадян) і на посадових осіб - від тисячі до двох тнся'! 

(замість ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Відтак, розширення відповідальності за вищезазначені діЯНШI та 

збільшення розміру штрафних санкцій можуть мати опосередкованиrї ВПЛИВ як 

ІІа показНИКИ доходів, так і видатків бюджету у разі виявлення відповідних 

правопорушень та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться. 

Зокрема, застосування покарання у вигляді штрафних санкцій, що будуТl, 

сплачувати громаДЯНIІ, які здійснили злочин у цій сфері, ПРJIЗведе до 

збільшення доходної частини бюджету, а позбавлення волі таких громадян 

зумовить збільшення видатків державного бюджету на утримання 

правопорушників в установах системи виконання покарань. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття заКОlIопроекту призведе до збільшення дохідної частини 
бюджету та Вllдатків з державного бюджету. 

Разом з тим, Міністерство фінансів звертає увагу, що законопроектом 

пропонується внести зміни до статті 33 Закону України «Про охорону 

культурної спадщишш і встановити, що реконструкція будівель на території 

охоронних (буферних) зон об'єктів, включених дО СПИСКУ об'єктів світової 

спадщини ЮНЕСКО IJ Україні, дозволяється за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері ОХОРОНИ 

культурної спадщини, на підставі ВИСНОВКУ органів, що забезпечують 

дотримання режиму історико-культурної заповідної території, за умов!! 

непсреВllщеlIl!Я іСТОРИЧIIО складеної ВIІСОПІОсті забудови. 

Проте, ЗаКОI!ОМ України «І Іро перелік документів дозвільного характеру 

у сфері I'ОСllодарської діяльності», ЯЮII\I затверджений ВllчеРПНIlЙ перелік 

ДОКУ~lентіlJ ДОЗВІЛьного характеру, необхідність отримаНІІЯ суб'єктаШІ 

164 



ГОСПОДf\РЮОf\IІНЯ ТПКОГО Jl(ушіЛl,IІОГО ЛОКУМСІІТ[! не передбачеllа, а ВlI1>.IШ·<НIIІЯ 

документів дозоілы�oгоo характеру, ОТР"МШІШІ ЯКІІХ lІе lІередба'lСIІО JЩIllI1>.1 

Зf\КОІIО~1 заб()ронеIlО. 

Kpil\l ТОГО, Міністерство фінаllсів Україl1ІІ IJIН1жаr за доніJl[,не ВІІКЛIO'III1'1І 
НОРМИ щодо З~lін до КРlІмінального кодексу УкраїIІІI, ЯКІІІ\ІІІ "ропонуrп,ся 

застосовувати покарання шляхом обмеження або IЮ'збанлення волі ГРО~lадян за 

зазначенні правопорушення, оскіЛЬКlI такі нормн IlОтребуваТIІМУТЬ додаТКОВIІХ 

видатків державного бюджету на утримання засуджеfJlІХ В установах системи 

ВlІконання покарань. 

Тому, на думку Міністерства фінансів, законопроект потребує 

доопрацювання та його прийняття у вкюанііі редаКl1ії є lІедоцілыІм •. 
ПІІСІІОВОК Головного l�aykobo-експегтного управліНIІЯ Апарату l3ерХОВIІОЇ 

Ради Україlll1 на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Ilроект Закону Укра'їни про внесення зміll до деяких законів Укра'ЇНII 

щодо збереження об'єктів КУЛЬТУРІІОЇ спаДЩIІШI (rercTp. N~ 3613 від 

13.11.2013), ПОДafШЙ нпродним депутатом У кра'ЇIІИ АндріСВСЬКlIМ дЛ. та 
іНШИМIІ, має опосередкований ВПЛІІВ нп lюка'3I1I1К11 бюджету (може збіЛЬШllПI 

надходження та витрати бюджету у разі ВІ/явлення відповіДНIІХ праВОllорушень 

та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі ПрlІЙНЯТТЯ відповідного заКОJJУ він може набираНІ Ч!lІlНості у 
термін, визначениіі авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! '3 питань 

КУЛЬТУРИ і духовності. 

1.2.95. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін ДО деяких 

законодавчих актів Укра'IНИ щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за еКСllлуатаl(ію транспортних засобів у стані алкоголы�ого,, наРКОНI'ІІІОГО та 

іншого сп'яніння (реєстр. N~ 3812 від 23.12.2013), поданий наРОДНIІМ депутатом 
України Москалем Г.г. 

ВіДМ іТIIЛ 11: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до стапі 130 Кодексу 

України про адміністративні І!равопорушення в частині послаблсння підстав 

для застосування санкцій, передбачених цією статтею. Так, зокреJl.Ш, 

визначається, ЩО саНКЦIl передбачені зазначено статтею мають 

застосовуватися, якщо особа, яка керує траНСПОРТНИМJl засобами або суднами, 

перебуває у стані легкого алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

під лсгкого стунеlIlО впливом лікарських препаратів, що знижують ЇХ увагу та 

швидкість реакції; скасовується застосування санкцій цієї статті у разі відмови 

особи, яка керує транспортним засобом, від проходжеНllЯ відпuвіюю ДО 

встанuвленого ПОРЯДКУ огляду ІІа стан алкогольного, наркотнчного 'ІН іншого 

Сll'яніння або ІІ\ОДО ВЖlІвання лікаРСЬКIІХ препаратів, щО 11ШЖУЮТЬ увагу та 
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lIJВl I)lкі сп, РЄ<1КЦlI; в "'JII<1"CI 11 ІЯ CT<l!lY легкого <lлк()гоJ1ы�оІ'оo СП'Я!lіIllIЯ 

(КОІЩЄlІтраціjl ШІКОГОЛJO В крові особll, яка керує траllСПОРТlIl1МI1 засобами або 

C)'JllI<lM І! , піп 0,5 до І ,5 проміле), відсутності aJIІШ1'ОЛЬJlОП) СIІ'яніllШI 

(ПОКЮlІllК - )(0 0,3 IIIJO~lілс) та НС'3l1а'lIIOГО вміст)' алкоголю, за якого стаll особи, 
яка керує транспортними "3асобами або суднами, не вважаєп,ся мкоголыlшш 

С!l'янінням (ІюкаЗIІІІК - від 0,3 до 0,5 проміле) тощо, 
Поряд з цим, заКОНОflроектом пропонується Вl!еСТІІ ЗМ!!!ІІ до 

КРlІміIlаЛblЮГО кодексу УкраїIІІІ (далі - Кодекс) в 'ІаСПІI!1 ПОСIlлеНlIЯ 

відповіДШІьності 1а порушення правил безпеКІІ дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особою, яка керує траНСПОРТНIІМ 1асоБОI\1, і яка 

перебуває у стані алкогольного, наРКОТНЧІЮГО 'ІН іншого сп'яніння або IІід 

В[[Jl[IАОМ л iKapCbКlIX препаратів, що '3ШІЖУЮТЬ увагу та ШВІІдкість реакції, Так, 

зокрема, IlрОІlOНУЄТЬСЯ передбачити: 

- обмеження волі на СТРОК до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 
років з конфіскацією транспортного засобу або без такої (ЯКЩО за кермом 

перебував не власник транспортного засобу), з позбавленням права керуваТIІ 

транспортним засобом на строк до 5 років (за спричинення середньої тяжкості 
тілесних ушкоджень); 

- позбавлення волі на СТРОК від 5 до І О років з КОllфіскаІ1ією 

траНСIІОРТIІОГО засобу або без такої (якщо за кермом перебував не влаСНІ!К 

траНСПОРПЮІ'О засобу), 'з позбавленням !lрава керувати траНСПОРТІIIlМ засобом 

на строк до 8 років (у разі смерті потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного 
ушкодження ); 

- позбавлення волі на строк від \ О до І 5 років з конфіскаІ!ією 

транспортного засобу або без такої (якщо за кермом перебував ІІе власник 

транспортного засобу), з позбавленням права керувати траНСПОРТНIІМ засобом 

на строк до 10 років (у разі загибелі кількох осіб), 
Водночас, Кодекс доповнено ІІОВОЮ статтею 286-1, відповідно ДО якої 

встановлюється відповідальність за керування транспортними засоба~1ІІ 

особами в стані алкогольного, ІІаРКОТlІLШОГО 'ІІІ іншого сп'яніння або від 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а 

також передача керування транспортним засобом особі, яка ІІеребуває в стан і 

СІІ'яніння ЧИ під ВПЛИВОМ відповіДIШХ лікаРСЬЮІХ препаратів в залежності від 

ступеня сп'яніння (середнього (від 1,5 до 2,5 проміле), СШІЬІІОГО (від 2,5 до 
3,0 проміле), важкого (від 3,0 до 5,0 проміле), ymobho-смертеЛЬІЮГО (понад 5,0 
проміле) у вигляді штрафів від 200 до І ООО неоподатковуваНlIХ МIНlмуміl3 

доходів громадян, виправних робіт до 2 років, арешту від 4 до 6 місяців та 
обмеження волі від 3 до 4 років, 

Слід зазначити, ЩО реалізація вищезазначених положень законопроекту 

може призвести до збільшення надходжень державного бюджету від штрафних 

санкцій та збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджеrlllХ 

до арешту, обмежеІПlЯ або поз6авлення волі в установах Вlll\о[[аl!lІЯ !lокарань за 

віюювіДlшil ЗЛО'lII!l, !Іра шо також відзначає у своєму еl\спеРТНОI\'IУ ВІІСНОВК), 

Міністерство фіНа!«.:ів УкрnїIlІІ, 

\ Іа I\Ю~lеllТ ІХ)'JГЛЯ)(У заКОIIОIlРОСІ<ТУ ВІІСНОIJ[([І ГОЛОВІIОI'l) [[<1)'I\ОВО

el\C11erTHO!'O управління Апарату !3СРХО13IIОЇ Р~ЩІІ Україн[[ не Н[lліііШJlН, 
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УХВАЛИЛІІ: 

1. Проект ЗаКОIlУ УкраїН1І про внесеНІІЯ "3міll до )\СЯКlIХ ·!аК()IIОЩIВ'IІIХ 

актів УкраїНІ! щодо ВСЛlllОШlеНIІЯ криміНШIІ,1І0Ї відrювіДLlЛl>lюсті ·JП 

еКСlIJlуалщію траНСIlОРТIІJlХ 1асобів у стані аJIкоголы�ого,' НЩЖОТlI' 11 101"() та 

іншого сп 'Яllіння (реєстр. N~ 3812 від 23.12.2013), подаНIІЙ нароДним денутатом 
УкраїНІ! Москалем г.г., має опосередкований ВПЛІІВ на показники бюджету 

(збільшуюч!! надходжеllНЯ та витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушеlIЬ та в 1алежності від санкцііі, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набираТlI '1ІІнності 

віДl10відно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Рали УкраїНIІ 1 ГIIIТa!lb 

законодавчого забезпечення правоохоронної діЯЛbflOсті. 

1.2.96. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про 

КРlІмінального кодексу України (щодо порушення 

(реєстр. N2 3880 від 14.01.2014), ПОJЩНIIЙ народним 

МIІСI!КОМ В.ІО. 

ВідміТIІЛIІ : 

внесення змін до 

права ІІа заХIІСТ) 

депутатом УкраїНІ! 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з І1ІIТШlЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діялы�сті •. 
Законопроектом пропонується внести зміНІ! до статті 374 КРllмінаЛI,IЮГО 

кодексу України в частині розширення підстав для покарання слідчого, 

прокурора або судді за недопущення 'ІІІ ненадшшя своєчасно заХIIСI!llка, а 

також грубе порушення права на захист особ\!, яка притягається до 

аДМIНІстраТИВIЮЇ відповідальності, потерпілого, свідка, !!іДО'JРЮВ3НОГО, 

обвинуваченого (з<'ідIl0 Чl/ННОЇ редакції - перелік токих осіб 06.',е.жусmься 

підОЗjJюваlllШ та обвиl/уваче//І/М). 

При цьому, передбачена ЧІШНОЮ редакцією відповідальність "за вчинення 

таких правопорушень слідчим, прокурором або суддею у вигляді штрафу 

від 300 до 500 неоподатковуваних "Іінімумів доходів громадян (51 ОО - 8500 
гривень), Вllправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шеСТІІ 

місяців з позбавленням права обіймати певні посади 'ІІІ займаТIІСЯ певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого та позбавлеНІІЯ волі на строк 
від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні lІосаДl1 'І!! 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років не змінюється. 

Слід зазначити, що у зв'язку із розширенням складу ЗЛОЧИНУ реалізація 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень державного 

бюджету від штрафних санкцій та збільшення видатків державного бюджету на 

УТР!lI\ШННЯ засуджених до позбавлення волі в установах ВІІКОНШШЯ покараllЬ 1а 

віДIЮJ3іДНIlі1 ЗJlОЧIIІІ. про що також віДІІІічає у свосму еКСllеРЛ!ОІ\IУ ВI!СIIОВКУ 

Міністерство фі!!ансів УкраїІІI!. 

ІІа І\\ОМСІ!Т розгляду заКОllопроекту I3ІIСIЮВКlI ГШIOВІІОГО ІІаУJ\ОВО

екс!!срт!!ого У!!Р:1Вління Апарату Верхов!!ої РадІl УК]J<1ЇШI !!С IЩlіііlJlJIII. 



УХВАЛШПl: 

І. Проект ЗаКОIlУ УКРПЇІІІІ IІрО І3І1~сеflНЯ 'jMill до !(РШlіIIШII,IIОГО КОЛСКСУ 
УкраїllІ1 (ІІІОД0 110РУНІСННЯ правп на заХIІСТ) (p~CCTp. N~ 3~~() від 14.01.~OI4), 

ПОДaJllIІІ IІщюJtIlШІ ДСIlутатом Україlll1 МІІСІІКОМ В.ІО., ~IaЄ ОІlOсерсдкопаllllїI 

ВlIJIIIB 11<.1 IJOказНIIКlf бюджету (збільшуючи надходжеНIJЯ та ВІІтраТIl держаВІІОГО 
бюджету пр!! умові ВJlявлення відповіДНIІХ правопорушень та в залежності від 

санкцій, шо застосовуватимуться). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може нпбllраТII ЧJJЮlOсті згідно 

і'З законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїIІІІ з I1llТallb 

'J<lКОllOдав'IОГО забе'шечення правоохоронної діяльності. 

1.2.97. СЛУХАЛИ: 
IlJформаl~ію ІІ[JO ІІроект Закону УкраїНІ! про внесеНІІЯ змін до 3пкону 

УкраїНII «Про КОНСТІІтуціЙНlІ1! Суд України» (щодо забезпечення реалізації 

статті 152 Конституції України у частині визнання неконституціі'fllИМIІ дій 

органу влади) (реєстр. N~ 4014 від 24.01.2014), поданий наРОДНIІМ депутаТОf\1 
УкраїНІ! Дерев'янком 10.5. 

ВідміТIIJIlI: 

Відповідальннм за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до Закону України «Про 

КОНСТІІтуціЙIІИЙ Суд Украї!ll1» в частині доповнення повноважень 

КОliституційного Суду України щодо прийняття рішень та надання висновків у 

справах щодо визнання дій (діяльності ЧИ бездіяльності) органів державної 

влади України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування неконституційними, а також визначення порядку розгляду і 

ВlJ3l1аНIІЯ неконституційними дій органу влади. 

Крім того, законопроектом передбачається, що матеріальна ЧИ моральна 

шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, які визнані 

неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом 

порядку. Зазначене може потребувати додаткових видатків бюджетів для 

відшкодування державою фізичним або юридичним особам такої шкоДІ! у разі її 

виявлення. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що законопроект не містить питань, які належать до ЙОГО компетенції. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

Конституційний Суд України» (ЩОДО забезпечення реалізації статті 152 
Конституції України у частині визнання неконституційними дій органу влади) 

(peecTp.N~4014 від24.01.2014), поданий народним депутатом України 

Дерев'янком IО.Б., має опосередкований вплив на покаЗНИКIІ бюджету 

(збільшуючи витрап! бюджетів !ІрИ умові виникнення l\IaTepiarThtlqї 'ІІІ 
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МОР<lJ1ШОЇ ШКОЛ" фі'JІI'ІIІІIМ або ІОрllДll'ІIIІШ особам, знвданої ВІІаслідок актів і діі! 

органів влаДII, які !3І1'ЗнаIlі неКО!!СТIІТУllіі1IIIIМII). 

У Р,l'3і ПРIlїІШlТТЯ віЮlOuіЛIІОГО ',<ІКОIlУ віll l\!Оже 11~lбllраТIІ 'ІІІ1111ОСТІ 

відповіщІО до ·заКОIIOДUIJства. 

2. Це рішеllНЯ надіслаТIІ KOJl.liTeTY Верховної Ради УкраїlІ1! з ІlllТШfЬ 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.98. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України про внесення 

законодав'ІИХ актів УкраїНІ! щодо протидії спаl\lУ 

від 06.12.20 ІЗ), поданий наРОДIВIМИ депутатами УкраїНІ! 

Сольваром Р.М. та Рябікіним П.Б. 

ВідміТІІЛІІ : 

змін до деЯКІІХ 

(реєстр. N~ 3739 
МОЧКОВІ!І\! О.Б., 

ВіДllOвідальним за супроводження законопроекту є Комітет з Illпань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТl,СЯ внести зміНIІ до Закону УкраїНІ! «Про 

телекомунікації», доповнивши визначенням такого Tepl\!iHY іlК «спам», 

передба'IІІВШIІ встановлення права СlІОЖIlвачів під час замовлення та/або 

отримання телекомунікаційних послуг вимагати від операторі IJ 

телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, 

забезпечення нерозповсюдження блокування спаму та обов'язку 

операторів/провайдерів телекомунікацій вживати заходів щодо недопущення 

розповсюдження спаму та його блокуванню. 

Крім того, законопроектом ДОПОВНЮЄТЬСЯ Кодекс УкраїlIJ1 про 

аДМIІJ1стративні правопорушення новою нормою, відповідно до якої 

встановлюється відповідальність (у вигляді штрафу в розмірі від зо до 40 
неоподатковуваНIІХ мінімумів доходів громадян) за здійснення дій, щодо не 

припинення оператором, провайдером надання телекомунікаціі1НJlХ послуг 

абонентам, яких вони не замовляли, у тому числі, РОЗСllлання електронних 

текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму. 

При цьому, за вчинення вищезазначених лій оператором/провайдером 

повторно протягом року, після накладення адміністративного стягнення, 

передбачається накладення штрафу в розмірі від 50 до 1 оо неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Слід зазначити, що реалізація положень законопроекту може призвести 

до збільшення надходжень державного бюджету у зв'язку із визначенням 

нового правопорушення та встановлення адміністративної відповідалhності за 

НІ!Х у разі ЇХ виявлення, про що також у своєму експертному висновку зазначає 

Міністерство фінансів України. 

На момент розгляду законопроекту ВИСНОВКІІ Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаП'IІІХ 
актів України щодо протидії спаму (реєстр. N~ З739 від 06.12.2(13), llОдаШlіі 
Н3!ЮJ(lIlЩІІ депутатами України МОЧІ<ОВІІІ\ІО.Б., СольваРОJ\I Р.І\'I. та 
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rябікіllll~1 ІІ.Б., має ОllOсередкованніі впш!в ІІа Гlока,ІІІ1К11 бюджсту 

(-!біЛl,ШУIO'І1I lІаJ\ХОJ\жеНJlЯ державного бюджету у рюі IJIІЯВJlеllllЯ віДlювіДlІІlХ 

правопорушснь та застосуваНII}] СШllщііі, передбаченнх заКОНОllроектом). 

У ра-зі Ilрlll!НЯТТЯ відповідного закону він може набliратн 'llllшості ЗI"і)\IІО 

із заКОllодавсТlЮМ. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Українн "3 питань 

транспорту і зв'язку. 

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

Податкового кодексу У країни щодо удосконалення механізму узгодження 

податкового зобов'язшшя (реєстр. N~ 3736 від 05.12.20 І 3), подаННІ! народним 
депутатом України Тігіпком сл. 

ВідміТJlJIlI: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з IlIlТань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується ВНКЛІОЧІПИ окремі НОРМИ Податкового 

кодексу У країни, ЯКІІ~Н' регулюються шпання визначення КОНТРОЛIOЮЧIIМ 

органом CY~1 подаТКОВIІХ та ГРОШОВИХ зобов'язаlll, платнику податків у разі, 

ЯКЩО рішенням суду, що набрало заКОIІНОЇ сили, особу ВІІЗШ1ll0 ВIIНIЮIO в 

УХlIJlенні від СfIЛЮї! податків; Пlпання складання та надання КОНТРОЛЮЮЧИМ 

органом податкового повідомлення-рішення про нарахування плапшку таких 

·зобов 'язаIlЬ; застосуваllНЯ СТОСОВНО нього штрафНI\Х (фінансових) санкцій у 

розмірах, ВШllачеllllХ Кодексом; оформлення результатів перевірок, проведених 

у разі, ЯКЩО отримано судове рішення суду (слідчого судді) про прнзначеНIІЯ 

таких перевірок або постанову органу, що ·щіЙснює оператнвно-розшукову 

діяльність, сліДLЮГО, прокурора, винесе1lУ НИМІ! відповідно до закону. 

У поясllIовалыlйй записці до I1роекту зазначається, ЩО ПРИІІНЯТТЯ 

законопроекту сприятиме врегулюванню спірних питань Прll застосуванні 

окремих положень Податкового кодексу України в частині надання платникам 

податків lІалеЖНIІХ засобів захисту від нсобrрунтовшН!х обв"нувачень та 

ДОТРl1мання необхідного балансу інтересів платників ПО!1атків та 

контролюючих органlІ3. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Рад" УкраїНІ! 

у своєму експертному висновку зазначає, зокрема, що вилучення ЧIНlfНlХ 

положень ЩОДО незастосування строків давності щодо погашення грошовн:{ 

зобов'язань плаТНlІка !юдатків, якщо «посадову особу платника податків 

(фізичну особу - платника податків) засуджено за ухилення від Сl1лати 

зазначеного грошового зобов'язання або у кримінальному проваджеНllі 

винесено рішення про його закриття з lІереабілітуlOЧИХ підстав, яке набрало 

законної СИЛИ», виглядає СУМllівним. Адже платник податків в такому Вllпадку 

ВIJажаТlІметься IJіЛЬ!ll!М від СПJШТН такого грошового зобов'язаllllЯ по 

закіllчеНIІЮ 1095 )(1151, 1110 настає '13 OC13llHiM днсм граllllЧIIOI·О строку подаНIІЯ 
lІолаТКОIJОЇ дсклпраl\ії тп/або ГР,IІIIIЧIІО{"() строку СllлаТIІ ГРОШl1IJ11Х ·!Обов 'язань. 

ВО!\1І0'IПС, }І К 1а1!ш'!ас П--![У, IlОтрсбуlOТЬ додаТКОl301"0 оБI11)'IП)'IJШШЯ 
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нропоноваIlі проектом З~lіни до ПУIlКТУ \23.\ статті 123 ПодаТКОIЮI'О консксу 
УК!1аїIIІI, НКІ 11\1 11 ІІРОПОІІУЄТЬСЯ не застосовувати IІ1трафllі (фіllансові) саllкції 

(штрафІ!) у разі визначення КОllТРОЛЮЮЧИI\! ОрПlIlОМ СУМІ) ІІО;ЩТКО!ЮП) 

зобов'язаНI!Я, ЯКЩО ріШСlІlІЯМ суду, що набрало ЗШ<О!ІІЮЇ СІIJIИ, особу illl"JIІШIО 

ВШІНОЮ в ухиленні від сплати податків. Адже звіЛl,ІІеНIІЯ осіб, зокрсма, 

визнаних ВИННІІМИ в ухиленні від сплаТІ! податків, від сплати штрафних саllкці П 

виглядає доволі сумнівним порівняно, наприклад, із IlJШТНllкаМIІ податків, шо 

заНИЗИЛIІ суму податкових зобов'язань. 

Міністерство фінансів України у своєму еКСllеРТIІОМУ висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та зазначає, що його ПРИПШI1ТЯ Є 

недоціЛЬНIІМ, оскіЛЬКIІ існуюча законощ1В'Ш ба1а повною мірою забезпечує 

права платників податків по оскарженню висновків контролюючих оргаllів 

не'щлежно від наявності криміналЬНОI'О провадження за фактом неСl1лати 

податків, 

УХВАЛИЛИ: 
\. Проект Закону України про внесення зміни до По;щткового кодсксу 

України щодо удосконалення механізму узгодження податкового зоБОВ'Я'JШIІІЯ 

(реєстр, .N~ 3736 від 05,12.2013), подаНIІЙ нарОДІІІIМ лепутатом УкrаїНІІ 

Тігіпко!'.! С.Л., матиме опосередковаНIІЙ вплив на llОказНliК!1 бюджету (може 

призвеСТIІ до зменшення доходів бюджету від незастосування строків даВlІості 

для сплати ГРОШОВІІХ зобов'язань та незастосування Фіllа1lСОВІІХ санкцііі у разі 

виявлення відповідних порушень). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати '1Іlнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! з ПlІтаllЬ 

податкової та митної політики. 

1.2.100. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IlрО внесення змін до леЯКIІХ 

законодавчих актів України ЩОДО перетинання державного КОРДОНУ УкраїНІ! 

(реєстр. N~ 373\ від 05.12.2013), подаНIІЙ lІаРОДНIІМИ лепутатаМIІ Україн!! 

Gенюком Б,М. та Illевченком 0.0. 

ВідміТIІЛJl: 

ВідповідаЛЬНIІМ за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з ПlПaJіЬ з Illпа1lЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс УкраїНІ! 

статтею 331 «Незаконний переПIJI державного КОРДОIlУ УкраїНІ!» та ВСТаІЮВJПIІ 
кримінальну відповідальність за порушення правил lІереТl!наllНЯ державного 

кордону України у вигляді штрафу до 1 ОО неоподатковуваНIІХ мі1lімумів 

доходів громадян, арешту на строк до шеСТIІ місяців, обмеженням 

(ПОlбавленням) волі 1Іа строк від трьох до 1l'}IТ!! років, ВІІКЛЮ'lIIВШIl а1lалогіЧ1lУ 

'3[1 Зl\lістом статтю 204-1 Кодсксу України про адміllістраТІІ8ні IlраВОIЮРУІІІС!lIlЯ, 
що ВIІЗIНl'lає відповід[(лыlстьb за аllалогічні ГlIХ1ВОllOРУШСНllЯ. Слід l"'Н)[('ІIIТIІ, 
ЩО віДІІовіДІЮ до -законодавчої ПРОIІ0"3Jщїі зменшується р<нмір ІІІ графу за 
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11~'заКОНlIllіі IICPCТllll дсржаНllОl'О КОРДОIlУ УкраїlІl1 '3 ] 00-200 ДО 5()-](Ю 

неоподаТКОlJуваllllХ J\lilliJ\IYJ\liB доходів громаДЯlІ, 
У 3В'Я'Н(У :І IJСТаІlОВJlСІІІIЯМ крІІміl13лы�o'jj lJідпові)l3J1ыістіi за ІІе'3ШЮllllllіі 

ІІсреТll1І )lсржаВІІОГО кордону Україll1! (1І0ва стаття 33 І /(рllміIlшIы�огоo КОДСІ,СУ 

УКР,йIlИ) рсалізація заКОlIопроекту у разі ВI!ЯВlІення '3азначеНIІХ праВОlюрушеllЬ, 

враХОВУЮЧІ! заКОIІОДПВЧУ пропозицію щодо встановлення покпрання У Щlгляді 

Іюзбавлення/обмежеНIІЯ волі IІрlІзведе до збільшеНIІЯ витрат державного 

бюджету в чаСТlІні ВlІдптків на утримаН!lЯ в установах виконання покарань осіб, 

ВИНІ/ИХ У зшюдіянні відповіДIl!lХ ЗЛОЧШlів, а також враХОВУЮЧIІ зменшення 

Р0'3міру штрафу до зме!lшення надходжень до державного бюджету від С!lлаТl! 

штрафів. 
За експеРТНIІМ ВІІСІЮВКОМ Міністерства фінансів УкраїНІ! рсалізанія 

Вllше'381lшченої 1I0PIIНI може збільшити Вllдаткову частину державного бюджету 

У 'щ'юку із збільшенням чисеЛЬ!lості засуджеНIІХ та зменшити доходну частину 

'Ш рахунок зменшення розміру штрафу за вказані порушення на державному 

кордоні. При ЦЬОМУ, загальна величина ВПЛІІВУ на показНИКИ бюджету буде 

залежаТIІ від кількості правопорушень та видів покарання. 

Міністерство фінансів України в межах компетеllцїі не заперечує ПрОПІ 

приfillЯтrя законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін ДО деяких законів YKpaїНlI 
щодо Ilеретинання державного кордону УкраїIШ (реєстр. N~ 373 J 

від 05.12,20]3), поданий народними депутатами України Бенюком Б.М. та 

ІIІевченком 0.0., має опосередкований вплив на показНИКИ бюджету 

(збільшуючи видаткову та зменшуючи доходну частини державного бюджету у 

разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, що 

застосо ву вати мутьс я ). 
У разі ПРІІЙНЯТГЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

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

законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові 

активи в іноземних баllках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання 

або володіння нерухомим майном за межами України) (реєстр. N~ 4066 
від 3 ].0 J.20 14), поданий народним депутатом України Павловським А.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

відповідалыІмM Комітетом з розгляду законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого '3абезпечеНІІЯ правоохоронної діяльності. 

ВіДl10відно до IIОЯСIllOвалмІОЇ заIIИСКИ, метою законопроекту є ліквіщщія 

11ОІШlреllllХ корупційних схем шляхом запровадження заБОРОНІ! для посадовців 
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україllсы�її держurm та orralliB J\lісцевого самоврялуваНIІН, 'ІІІЇ 1IОIJIIОШ1Ж"'НIІЯ 

Ilесуп, IJ собі BCJlllKi корупційні pIl111К11, а також ДЛЯ 'lJleHiB їх ciJ\leii піДКРllваТlI і 

мати IlОто'ші і ВКJIllДllі (деЩУ3lпні) раХУIІК!І, зберігаТlІ фінансопі аКТIШl1 в 

iIlo:JeJ\IIIIIX банках і мати цінні паперІ! іllOзеМlІllХ Сl\lітентів, а також J\laTII 
нерухомість за коrЩОIІОJ\I. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

Закону УкраїНІ! «ПРО засади запобігання і ПРОТІІдії коrупції», згідно з 

ЯКИМІ!: 

- ВІІ1наЧІІТИ коло осіб, ЯКИМ забороняється відкривати і мати поточні 

вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові аКТIІВI! в інозеМНIІХ банках і 

мати цінні папери іноземних емітентів, а також придбання або володіння 

неРУХОМІІМ майном за межами території УкраїIІИ: вищі посадові особи держаВІ!, 

державні службовці, які займають посади, віднесені до першої та другої 

категорії, народні депутати України, ГОЛОВlI Верховної РаДІ! АРК, обласних та 

райошшх рад, міські, сеЛlІщні, сільські голови НІ їХ заступники, керівний склад 

правоохоронних органів, судді т[) державні нотаріУСІ!, Голова та члеНІ! Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів УкраїНІ!, Вищої ради юспщії, HeHTpaJlbHOЇ 

виборчої комісії, голови Національного банку України, Рахункової палаТІ! 

України та Ради міністрів Автономної Республіки KpIlM, УповноважеНllіі 

Верховної Р[)ди України з прав людини, а також їх БШIЗl>кі особи (1І/ЛЯХD.1І 

доповнеНІ/Я ЗаКОI/У 1Іово/О статтею 6-1); 
передбачити, що особи, яких притягнуто до аДМllllстрапlВНОЇ 

відповідальності за корупційні правопорушення, пов 'язані з порушеННЯ~1 

зазначених обмежень, підлягають звільненню з роботи (служби) у тридеНlІІlЙ 

строк (lIL'/ЯХОAl дОl10внєння статті 2/ частllllO/О 11 'ятою); 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши 

санкції за володіння фінансовими активзми та HepYXOI\HIМ майном за межам" 

території України у вигляді накладення штрафу від [ОО до 200 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу від такої діяльності або таких активів та нерухомого майна за межами 

території України (lllЛЯ;'(О.М в//єсеll//Я змі1l до статті 172-4 KoдeKC)~. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що запропоновані заборони суперечать нормам частини першої статті 41 
Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, рсзультзтами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Водночас, таке право має здійснюватись 

вільно, у межах та спосіб, визначений національним законодавством. 

Мінфін також відмічає, що зазначені питання належним чином 

врегульовані ЧИННИМ законодавством. Так, відповідно до статті 7 Закону 

України «Про Національний банк України» валютне регулювання та l3аЛЮПJИЙ 

контроль, а також визначення порядку злійснеНIІЯ операцій в іноземній валюті 

здійснює Національний банк України. Відповідно до його нормативних актів, 

резиденти мають право розміСТ!1Т1І I3злютні цінності З3 межами УкраїНІ! лише 

за наявності індивідуальної ліцеllЗll, виданої у встановленому порядку 

Національним баllКОМ України, термін дн якої не може перевищуваТІ! ОДІЮГ0 
калеllдарного року та яка може бути анульована. Крім ТОІ·О, ІЗ!ЛІІОШДНО ДО 
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ВlI~IOГ статгі 12 Закону України «\Іро 'шсад!! запобігання і протидії корупції» у 

ра"3і віДКРllТТЯ особою, УIЮВІЮВаі](t::IІОЮ на виконання фУНКl~ііі дсржаНI! або 

місцевого самоврядування, налlOТНОГО рахунка в установі баIlКУ-lІеРС3IЩСIП3, 

ВОllа зобоu'юана в ДССЯТlщеШIІІЙ строк письмово [!Овідомит!! про це ОРПНІ 

державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера 

рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

Мінфін вважає,. що заПРОIІОlІовані норми можуть призвести до посилення 

тінізації таких дій, а ОДІШМ із альтернативних, дієвих шляхів Вllрішення 

поставленого завдання є подальше покращання державного регулювання та 

контролю за передбаченими з цією метою механізмаМIJ. 

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів не підтримує вказаний 

законопроект, зазначаюч!! Прll ЦЬОМУ, щО його реалізація не ВПЛlшатиме ІІа 

по](аз1l111<11 бюджетів. 

Водночас, налеЖІІТЬ зауважити, що у законопроекті передбачено 

встановити адміністративну відповідальність за володіння фіваНСОВIІ~Ш 

активам!! та нерухомим маЙIIОМ за межами території України та ІЮСІІЛІІТ!І 

саlIкції за вказане порушення, ДОПОВІІИВШИ ЇХ перелік конфіскацією отриманого 

доходу від вказаної діяльності або таких активів та lIерухомого маіію] за 

межами тер!!торії У країни. Отже, у ра,і виявлення відповіДШIХ порушев ь 

реалізація вказаних lІоложень законопроекту матиме вплив на покаЗIШКlI 

доходів бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїlІ1! про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважеНIІХ ІІ<! 

ВlІконання фУНКІ!ій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати 

поточні і вкладні (деIIОЗlІтні) рахунки, зберігати фінансові активи в іllозеМНIІХ 

банках, маТIІ цінні папери іноземних емітентів, придбання або волuдін!!я 

нерухомим майвом за межаМIІ України) (реєстр. И24066 від 31.01.2014), 
ПОДaJlllЙ народним депутатом України ПаВЛОВСЬКIІМ .\.М., матиме 

ОllоссредковаНJlЙ вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів бюджету від штрафів та коштів від реШlізації конфіскuваного маііна у 

рюі виявлення віДl10відних пuрушень). 

У разі IІрlІЙВЯТТЯ відповідного закону він може набllраТIІ чинності згіДIІО 

із законодавством. 

2. ие рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ІІІпань 

заКUllOдавчо["о забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.102. СЛУХАЛІ·І: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення ЗМІН до деЯКІІХ 

законодавч!!х актів України щодо IІрава оренди земельним!! ділянкаМIІ 

сіJIЬСЬКОJ'ОСllOдарСJ,КОГО Щ)llЗIЩIIСI!JlЯ дЛЯ ведення товаРНОI'О 

сіШ,СЬКОI"ОСIЮДЩ)СШОI'О IJllро(іННIПlJa (рсестр. И~ 4109 від 06.02.2014), l!ОдаНl1 іі 

H~11OДIJII~I![ лепутата~1І1 УкраїlІІ1 l{аЛСТ!IIІКОМ Г.М., К!І[1ІІJ1СJlКОМ І.г. 



ВіД~lіТIІЛIl: 

Відrювіщ\Льним за розгляд законопроекту є Комітет '3 ПllТаНl, аграрної 

політики та земельних віДНОСИII. 

Законопроектом IlрОПОlIуrться встаllОВИТI1, що право ореНДІ! на земеЛЬНІ 

ділянки сільськогосподарського IIРИЗllа'lеН!lЯ для ведеНIІЯ ТО13НРllOl'О 

сільськогосподарського виробництва можуть набуваТlI cy6'fKTI1 
ГОСllодарювання за умови ЇХ держа13110Ї реєстрації за місцем розташуваНIІЯ таКІІХ 

земельних ділянок, 

За оцінкою Міністерства фінаllсів Україн!! реалізація законопроекту не 

впливає на виконання державного бюджету у ПСПО'lному бюджетному році, 

При цьому Мінфін зауважує, що впровадження законопроекту може ПРl\Зl3еСТlI 

до розіРl3аЮIЯ раніше укладених договорів ореНДІІ земельних ділянок із 

суб'єктами господарювання, 1ареєстроваllИМІІ не за місцем розтаШУВШIІІЯ такнх 

земельних ділянок, та як наслідок, до недонадходження ореНДIІОЇ плаТIІ за 

землю до місцевих бюджетів. 

Загалом Мінфін у своєму експертному висновку заЗfшчаf, що 

законопроект потребує доопрацювання, оскільки НІІМ не передбачено 

перехідного положення, яке надасть можливість без втрат доходів місцевих 

бюджетів переоформити право оренди заЗШ1'1СIlItм11 суб'єктаМIІ 

господарювання, 

За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект 

маТlІме опосередкований ВIlЛlIВ на покаЗНИКIІ бюджету (може ПРlІзвеСТIІ ІЮ 

зменшення доходів місцевих бюджетів від орендної платн за 'Землю у ра'зі не 

переоформлення раніше укладеНIІХ договорів оренДІ І 'земельних ділянок). У рюі 

прийняття відповідного закону він може набllрати ЧИllllОсті згідно із 

законодавством, 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону Укра'і\!И про внесення зм\н до деяких законодаВЧIІХ 

акТІВ УкраїНIІ щодо права оренди земельними ДІлянками 

сільськогосподарського призна'lення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (реєстр. N~ 4109 від 06.02,20 \4), IlОдаШl1І 
ІІародними депутатами України КaJІСТШIКОМ г.М" Кириленком [,г., М<1ТlІме 

опосередкований ВПJIIІВ на показники бюджету (може НРII"шеСПI до зменшення 

доходів місцевих бюджетів від оре1lДНОЇ плаТІ! З<1 землю у разі не 

переоформлення раніше укладених договорів оренди земеЛЬНIІХ ділянок). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати ЧIІШlОсті згідно 

із законодавством. 

2, Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ І України з питань 

аграрної поліТIІКИ та земельних відносин, 

1.2.103. СЛУХАЛИ: 
\lIформацію про проект Закону УкраїIІИ про внссення 1МІН 110 

\(РlІміll<lJlІ,llOl"О кодексу УкраїНІ! ІІЮДО віДI10віД<1ЛЬНОСІ і 'за IІС!IО!JіДО~lлеНШI 

ГllОJЩЩЯНllllОМ У краї! ІІІ про !ІНбуттн іl10зеМІІОГО ГPO~Н1ДHlICTB[\ (реєстр . .N~ 4\ \6 
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віл 07.о::!.20 14), гнщаШlіі ІШРОДІІІІМІІ дс:путатаМIІ УкрllїІІІІ БРIІГlIІІI(СМ О.IVI., 
('МIlСМ Л.О., ПаВЛОВСI,IШМ Л.1\1. 

ВідміТIIJШ: 

ГОЛОІ3І1ll1\1 1 l1і)(готовки та ІІОПСРСДI1ЬОГО розгшщу законопроекту с 

Комітет з lІитань 'JaКОllOдавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

ЗаКОНОllроектом Пр0110НУЄТЬСЯ доповнити КРlІмінальний кодекс УкраїНІ! 
НОВОЮ статтею 111-1, передбачивши; 

- штрафні санкції в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян за неподання або несвоєчасне подання IIОВllОлітнім громаДS\llИlIOМ 

УкраїНІ!, ЯКІІЙ добровільно набув іноземне громадянство (l1іддаНСТI30), заЯВІ! 

ПГJO Ile П1 KOI1lI документа, що підтверджує набуття НИМ іноземного 

громадянства (підданства), до УllOВlюваженого органу центральної ВlІконавчої 

влади; 

- позбавлення волі на строк від трьох до п'ЯТIІ років за ті самі діяння, 
ВЧllllені громаДЯ1lll1l0М УкраїНІ!, що ВИКОРlІстав своє Вllборче право в Україні; 

- позбавлення волі на строк від п'яти до семи років за ті самі діяння, 

ВЧllllені служБОВIІМИ особами органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- позбавлення волі на строк від сеМIІ до десяти років за ті самі діяння, 
ВЧИllені громадянином України що має доступ до державної таємниці. 

Реалі'Jaція таКІІХ положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних СШIКЦlIІ, 

передбачеНIІХ за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення Вllдатків 

державного бюджету на утримання осіб, які відбуваТIІМУТЬ покарання. 

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

України до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтуваШIЯ 

(ВКЛЮ'laЮЧIІ відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості держаВНQГО бюджету. 

Міністерство фінансів України зазначило, що загальна величина впливу 

на показНИКИ бюджету буде залежати від кількості правопорушників, до ЯКИХ 

буде застосовуватися той чи інший вид покарання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за неповідомлення громадянином УкраїНІ! про 

набуття іноземного громаДSlнства (реєстр. N!! 4116 від 07.02.2014), поданиіі 

наРОДНИМIІ депутатами України Бригинцем О.М., Ємцем Л.О., 

Павловським А.М., I\-laЄ опосередкований вплив на показники бюджету (може 

прювести до збільшення доходів та видатків державного бюджету залежно від 

санкцій, що застосовуватимуться у разі ВИЯВЛСННЯ відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПllТпнь 

законодавчш'О забе'шеЧСIІIІЯ правоохоронної діяльності. 
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1.2.104. СЛУХАЛІІ: 
Іlнjюрмаl(ію про проект ЗаКОIlУ УКJ1<1ЇНИ про Iшесеll!JЯ З~lіll до статті 36) 

КРlшіШ1ЛhIЮГО кодексу УкраїНlI (реєстр. N~ 4()12 від 24.01.2014), ІЮЩ1llиїj 

Н<1рОДIIlШ депутаТО~1 України ДеРС\J'Я!fКОМ 10.Б. 

ВідміТIІЛIІ : 
ГОЛОВНІІМ з піДГОТОВКІІ та попереднього розгляду законопроекту є 

KOI\·liTeT з ПlІтань законодавчого забезпечення правоохорошlО·' діЯJlbfюсті. 
Законопроектом пропонується ДОІЮ\JНІ!ТИ статтю 365 КРlІмінаЛbfЮГО 

кодексу України новою частиною четвертою, яка передбачає посилення 

кримінальної відповідальності (у Вllгпяді позбавлеllllЯ волі 113 строк від деСЯТІ! 
до п'ятнадцят!! років) дпя спужбових осіб за переВl1lцення влаДІ! або служб()[ЗІІХ 

повноважень, ЯКЩО такі дії направлені проти участІків МИРIfIIХ зіБРШIЬ 

громадян, зборів, мітингів, походів і деМОllстраціЙ. 

Реалізація таКІІХ попожеl!Ь законопроекту може приз вест!! до збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть lІокараНIІЯ. 

Однак, в порушеНІІЯ вимог чаСТИНIІ lІершої статті 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІ! та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїlІ1! до 

законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування (включаЮЧIІ 

відповідні розрахунки) та ПРОПОЗllції для ДОСЯГlfення збалансованості 

державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 365 Кримінального 
кодексу України (реєстр. NQ 4012 від 24.01.2014), поданий народном депутаТО~1 
України Дерев'янком 'О.Б., має О[Jосередкований вплив на покаЗНИКIІ бюджету 

(може призвести до збільшення видатків державного бюджету у разі виявлення 

відповідних праВО[Jорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧІІІІності '3гідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.105. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 81 

Кримінального кодексу України шодо умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання осіб, які не можуть відбувати покарання за станом 

здоров'я, (реєстр. NQ 4051 від 29.01.2014), поданий народним!! депутатами 

України Одарченком Ю.В., Курпіпем с.В. 

ВідміТІІЛІІ: 

ГОЛОВНИМ з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити, що умовно-достроковому 

звільненню підлягають особи, які відбули понад одну 'Іетверту ПРll1наченого 

строку покарання, Іlр!! цьому понад половнну цього строку ЗIIaХОДIIJIIIСЯ на 

стиціонарному лікуванні, крім осіб, засуджених за вчинення УМИСIIOI'О ЗЛО'IIШУ, 
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ПОВ\I1ШJOГО і'l II(нб[]I3JІСIІНЯМ ЖИТГЯ або завдшшям ТlлеСllllХ УlllКОДЖСНЬ, 

:.!JlО'і 11 ІІі в, IHJВ 'юаlll!Х 13 lIС3<1КОНllllМ обігом lJaРКОТlIЧl/lIХ рсчовин 1'[] 

прскурсорів, З]f()Чlшів l1РОТИ МІІРУ та безпеки людства, а також осоБІІ, 

перебуваlll!Я ІІа ліКУl3аllllі ЯКІІХ пов'язане із тілссними ушкоджеНIІЯМIІ, 

,аВДЮIllМИ особі під час ПРИПlІнення ЇЇ протиправних дій, або завданих особою 

самою собі під час слідства, суду або відбування покарання з метою ухилення 

від відбування покарання. 

Наслідком рсаllізації таких ПРОllОЗllцій може стати зменшення видатків 

державного бюджету, що спрямовуються на утримання засуджених осіб в 

установах ВІІІ<ОНШІІІЯ покарань. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Україн!! про внесення змін до статті 81 Кримінального 
кодексу України щодо умовно-дострокового ЗВІЛьнення від відбування 

покарання осіб, які не можуть відбувати покарання за станом здоров'я, 

(реєстр. H~ 4051 від 29.01.2014), поданий народними депутатами України 

Одарченком 10.8., Курпілем СВ., має опосередкований вплив на ПОКЮНlIКIІ 
бюджету (може призвести до зменшення видатків державного бюджету за 

умови звільнення засуджених осіб у встановлених Вllпадках). 

у разі ПРШІНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 
і, законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! Україн!! з ПlІтань 

законодавчого забезпечеllНЯ правоохоронної діяльності. 

1.2.106. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення зміll до Закону 

Україllll «Про електроснергетику» (щодо покращення становища споживачів та 

постачальників електричної енергії) (реєстр. H~ 4106 від 06.02.2014), поданиl! 
наРОДНlIМИ депутатами УкраїНІ! МIlРНІІМ О.Б. та Мірошниченком І.М. 

ВіДl\lіТIIJIlI: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет , rlllПlНh 

паЛIfВ!lо-еllергеТII'!НОГО комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом IІсредбачено шляхом внесення змін до ЗаКОIІУ У країIІИ 

«Про електроенергеТIІКУ» ВСТШIOВІIТИ: 

відповідальність енергопостачальників перед споживачами елеКТРIІЧНОЇ 

енергії за недовіДІІущення елеКТРИ'IІIОЇ енергії понад 1 О % від договірної 

веЛИЧIІІШ постачання електричної еllергії у розмірі двократної вартості 

недовідпущеної електричної енерГІ!; 

сплату споживачами (крім населення, професійно-технічних навчальних 

закладів та ВИЩИХ навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитаuії державної і 

комунальної форм власності) енергопостачальникам двократної вартості 

рі,Нlщі фаКТlIЧl10 СПОЖИТОЇ і договірної веЛIlЧИНIІ у Вllпадку СПОЖІlВaFІНЯ 

елеКТРIІЧНОЇ еllеРI'ії, lІереПllщеrl!lЯl\1 договіРІІОЇ веЛИ'!l1ll11 більше ніж ІІа І U %; 
Сllлату СllOЖIIВ<l'raМІІ (Kpil\l IшсеЛСІIШI, llрофесіl!llО-теХllіЧIlIlХ Н,1[J'IШIІ,НIІХ 

З[1кmЩІВ та ВІІlllllХ IшвчаЛЬІllІХ ,аКJшдів І-ІУ рівнів ~1КРСJ1llТаllії лержаmюї і 

К(ЩУІІШIІ,1І0Ї ф()J11\1 I3.ІlаСІІості) СllеРI'ОIlОСТ[1'IШIl,IІIIК;J1\1 Jtl!окрапlOЇ нартості 
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ріЗlll!uі І\ІІЖ наilбільшоlO веЛИЧ1111ОЮ ІЮТУЖlІості, що ,афіКСОВШlа ІІРОЛІІ'О~І 

розрахункового періоду, та договірною веЛlІ'lПНОЮ ПОТУЖlІості у rзllll3ДКУ 

перевищення договірної веЛИ'IИНII IЮТУЖfJOсті біJll>ше lІіж ІІа І 0%. 
СJlід віД'ПНl'IIПI1, що застосуваllllЯ таІОIХ ІЮJlожеlll, може ПРlІЗвести до 

Дl!скредитації норми щодо відIlовідаJlыlстіi споживача та гюстачаJlЬНI1К[! за 

дотримання договірних відносин. 

Крім того, законопроектом пропонується визначити, що 1а УМОВ!! 

переплати за споживання електричної енергії, рі,ннця між СУМОЮ реально 

сплаченою споживачем та сумою нарахованою за спmюlТУ електричну енергію, 

зараховується в якості передплати за наСТУПНIІІІ розраХУНКОВlІ1І період 

споживання. 

Також, слід зазначити, що встановлення І О-ТІІ відсоткового діапазону 

щодо МОЖЛИlюсті споживачами (крім населення, професіllно-теХllіЧНIІХ 

навчальних закладів та юпцих IlaВЧальних закладів І-ІУ рівнів акреДlІтації 

державної комунальної форм власності) перевшнуваЛI СllOЖIШ<lННЯ 

електричної енергії понад договірну величину не вимагатиме двократної Оl1лати 

бюджетними установами різниці фактичної та договірної вел 11'111 1111 
споживання, якщо вона H~ перевищує І 0%. 

Міністерством фінансів України у своєму експертному ВІІСНОВКУ За3начас, 

що підтримує данпй законопроект, водночас зауважуlO'lИ про відсутність у 

матеріалах до законопроекту обrрунтувань та розрахунків економі'IIIOЇ 

доцільності вказаних змін. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного lІауково

експертного управління Апарату Верховної Ради Україн!! не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект 3акону України про ВllесеНIlЯ змін до 3акону УкраїНIІ «Про 

електроенергеТIlКУ» (щодо покращення становища СПОЖlІва'lів та 

постачаJlЬВllків електричної енергії) (реєстр. N~ 4106 від 06.02.2014), подаНII!і 

народПІ!М!! депутатами України МИРНИМ О.Б. та МіРОlшшченком І.М., мас 
О[JосередковаШlіІ вплив на ПОКа3IlИКИ бюджету (не IІризведе 110 додаТКОВ!IХ 

витрат бюджетів у разі Jlеревищення бюджеПIІІМl1 УСТШіОвами ВСЛІІЧІІІІІІ 

СlіОЖIІІШIШЯ електричної енеРІ'ії в межах до І 0% ДОІ'овірної веЛIІ'IIІIІІI). 
У разі приіІняття відповідного закону він може lІа6ираТІІ ЧlІllIIості 1гіДІІО 

і11аконодавством, 

2. Це рішення надіслати Комітету ВеРХОВIІОЇ РаЮI УкраїНIІ з ПІПШІЬ 

паЮlВно-енергеПIЧНОГО КОМІIJlексу, ядерної політики та ядерної бе,IІСКIІ. 

1.2.107. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект 3акону України про заборону ввезення на МІПНУ 

територію України товарів, що застосовуються з метою С!lJlОВОГО пр!щуwеНlIЯ 

MacoBllx акцiil протесту, (реєстр. N~ 4091 від 05.02.2014), подаllllЙ IІПРО)lIIИf\1!І 

депутатами УкраїНIІ ПетреllКОМ П.д., Аrз(1КОШIf\1 А.Б., МаРПllІСIІКОМ М.В. 

ВiД~1 іТIІЛIІ: 

І3ішюві;tПJII,IІIШ 1а }1()'JГJlЯЛ lПКОlюпроекту с I(O~liTCT '3 IlIIЛlll[, 11O)ЩТКОВОЇ 
та ~IIIТIIOЇ II()JliTIIKII. 
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ЗаКОllоrrj10СКТО~1 "РОПОНУСТЬСЯ lаБОРОIІІПIІ ВІЗС"3СIІIІЯ ІІа ~1I1Т1IY теРllторію 

УкраїlІІ1 СIІСltі~lЛL.llIjХ 'JпсобіІЗ, що 'ЗастосоІЗУЮТl,СЯ 111111 ОХОРОllі Il)о~lадського 

Ill)j1ЯДКУ, у тому '1llcJli 1асобіп іllдlІвідуалы�oгоo ·!аХIIСТУ, засобів а кТІІIJIЮЇ 

обоРt)}lІl, ·!асобі[! ·шбезпе'IСННЯ СllсціаЛL.IІІIХ Оllер[щіil, 11РІІСТІlОЇІІ для віДКj1IIТТЯ 

IIРlІміщень, а також іllШIІХ спеціаЛЬІIІІХ засобів, які зuстосовуються особовим 

СКЛ[1ДОМ міліції та іншими працівниками органів і установ внутрішніх справ, 

вііісЬКОІЗослужБОВЦЯМ1І Вllутрішніх військ з метою силового придушення 

ШІСОВ"Х акнііі протесту. 

Міllістерство фіllансів Україн" у своєму експертному висновку до 

заКОlІонроекту 'Jа1начаr, що ноложення законопроекту, В ра1і їх 'JастосупаllНЯ 

можуть ПРll1веСПІ до ]меншення надходжень митних ІJЛатежів до державного 

бюджету, а відтак не підтримує його прийняття. Оцінити оБСJIГlI 

недонадходжень МІПІШХ платежів до бюджету неможливо, оскіЛЬКIІ віДСУТllій 

перелік товарів в розрізі кодів згідно із Українською класифікацією товарів 

:ювнішньоеКОllOмічної діяльності. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект ЗаКОIlУ України про заборону ввезення на митну територію 
У країНІ! товаріп, що 'Застосовуються з метою СІІЛОВОГО придушення масових 

акцій протесту, (реєстр. H~ 4091 від 05.02.2014), подаЮIЙ наРОД!IІIМIІ 

депутатам І! УкраїШI Петренком П.Д., Аваковим А.Б., МартннеllКОМ М.В., 

матиме опосередкований вплив на I!ОКа3I1ИКИ бюджету (може призвести до 

зменшення доходів державного бюджету від ввізного мита, ВlfХОДЯЧl1 з 

фактичних обсягів імпорту відповідних товарів у попередні роки та прогнозу на 

поточний і наступні роки). 

У разі прийняття відповідного заКОIlУ ві!! може набирати чинності згіДIIО 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів 

(реєстр. H~ 3102-1 від 05.09.2013), поданий народними депутатами України 

Продан ОЛ., Агафоновою Н.В., Негоєм Ф.Ф. та іншими 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет З питань ОХОРОНИ 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до 9 законодавчих актів 

України, зокрема до: законів України «Про безпечність та якість харчових 

гтродуктіп», «Про ДJJтяче харчування», «Про ветеринарну медиЦlIНУ», «Про 

питну воду та Пl!тне водопостачаНIІЯ», «Про державну СlIстему біобезпеЮI при 

створенні, випробуванні, транснортуванні та ВlІКОІ)lfстаННI генеПl'lНО 

модифікованих органі1мів», Кодексу Українп про адJ\.lIІІlстрапІВНі 

IlравопорушеНIІЯ, Кр,шіllального та Господарського кодексів YKpaїНlI, Декрету 
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Кабінету MiHicTriB УкраїНIІ «1 Іро стаllДНРТlпнцію сеРТllфікю!ію», 

3аПРОJIОIlОВ:Нlі змінн передбнчаIOТІ,: 

ВДОСКОllaления теrмінології у сфері бс'mеЧIlості та якості xnr'IOBIIX 
продуктів з метою забезпечення їх гаРМОllізш!ії і'! ЗnКОIЮДЮJСТlЮl\1 

Європейського Союзу; 
встановлення вимог до процедур державного контролю хаРЧОВIfХ 

продуктів на р!!НКУ України та імпортної [Іродукції відповідно ДО європейської 

практики; 

унормування питань державного регулювання у сфері забеЗllечення 

безпеки та якості харчових продуктів; 

віднесення до системи органів виконавчої влад!! у сфері 

забезпечеЮIЯ безпечності та якості харчових продуктів: Кабінету Міністрів 

У KpaїНl-I, центрального органу ВlІконавчої влаДІ! у сфері ОХОРОНІ! :щоров'я та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

безпечності харчових продуктів (компетентний орган) та ВlІ1начення 

повноважень зазначених центральних органів виконавчої влаДІ!, зокрема, 

центрального органу виконавчої влади у сфері ОХОРОНИ здоров'я - здіllСНСНIІЯ 

відповідних заходів із забезпечення належного рівня захисту здоров'я тодей, 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну поліТIІКУ у сфері 

безпечності харчових продуктів (компетентного органу) - повноваження діючих 

на сьогодні Санітарної та Ветеринарної служб; 

встановлення вимог щодо діяльності уповноважеНIІХ лабораторій, 

референс-лабораторій, що проводять дослідження (Вllпробування) для цілеіі 

державного КОIІТрОЛЮ та повноважень і обов'язків держаВНIІХ інспекторів 

(визначаються як посадові особи компетентного органу або центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну поліТI!КУ у сфері громадського 

харчування); 

проведення державної реєстрації об'єктів санітарних заходів на 

безкоштовній основі (замість державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи ); 
уточнення вимог щодо отримання експлуатаційного дозволу 

операторами ринку, що проводять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або 

зберіl'анням харчових продуктів тваринного походження; 

- визначення переліку адміністраТ!lВНИХ послуг, за які СТЯГУЄТЬСЯ плата у 

сфері державного контролю, серед ЯКИХ обов'язкові заходи державного 

контролю на стадії ввезення (пересилання) на митну територію УкраїНІ!, 

вивезення (пересилання) з неї об'єктів санітарних заходів, дозабійне і 
післязабійне інспектування тварин з наданням віДlІовіДНJlХ ветеРlІнарних 

документів, проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчов!!х 

продуктів тваринного та рослинного походження на агропродоволь'lИХ рннках, 

ярмарках, проведення лабораторних досліджень (випробувань) хаРЧОВIІХ 

продуктів та інших об'єктів санітарних заходів тощо (за Чl/1/1/ОЮ редаКЦіЄЮ 

дер.жа61lUZЇ нагляд здіZЇСlІ/осmься ІІа беЗOlL'lС/l7l11ій ОСІ/ові та фі/ЮIl(J'ЄIl1ЬСЯ за 

ра"(У1l0К коштів загалыlzоo та сl1еl/іалыlгоo фОllдів дер,жавllого 6IOa,J/cem,I'); 

- посилення адміністративної та КРlІмінальної відповідальності за 

JIорушення у сфері законодавства I!рО безпечніСТІ, та якісп, хаРЧОВIІХ 
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ПРОДУКТІВ ТОЩО. 

За ОllіllКОЮ авторів заКОllопроекту 1101'0 реалі'Jal\ія не 11lпребує додаТКОl3llХ 
фіШIІIСОІШХ витрат з )LержаВНОI'О бюджету Укра·іllll. 

У своєму еКСllертному ВІІСНОВКУ Міністерство фіllансів YKpa'ill!! З31l1а'lа(, 
що реалі'зація норм законопроекту lІе IJПЛllВає на покаЗНИКIІ держаВІЮІ'О та 

міСllеlJIIХ бюджетів. 

Як віД~lічено у ПОЯСlІювальніil заПl\сці до законопроекту, він передбачає, 

зокреl\lа, СТIJореНIІЯ ЄДIIНOГO контролюючого органу в сфері безпеч ності 

хаРЧОВIlХ ПРОДУКТІВ, щО ІютребуваПlме здіі\Сllення заходів з створення 

КОМІІетентного органу - центрального органу ВИКОIІ[lв'ю'і влади, що реалізує 

державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та реорганізації, 

lІасаl\шеред Санітарної та Ветеринарної служб, а також перегляду фУНКllіll 

інших органів виконавчої влади, які ЧИННІІМ законом наділені повноважеННЯМJI 

у За3на'lеніil сфері. 

Оцінка ВIlЛИВУ реалізації відповідних положень законопроекту 

визначатиметься залежно ВІД порядку та конкретних 

передбаченої законопроектом систем!! державного 

заХОДІВ з створення 

регулювання сфер" 

забезпечеlll/Я безпеЧlІості та якості хаРЧОВIІХ продуктів, а також механізму 'іі 

функціонування. 

Варто звернути увагу, що відповідно до пункту 24 чаСПIIIИ лруго'і 

статті 23 Бюджетного кодексу УкраїНIІ плата за надання aДMiHiCTpaТlIВHIIX 

1l0СЛУГ зараховується до загального фонду державного бюджету. 

Крім того, слід зазнаЧИТІІ, що запропоновані зміНІ! щодо посилення 

адміністративноУ та кримінальної відповідальності у сфері безпечності та якості 

харчових продуктів, встановлення аДМІНІстративної відповідальності за 

порушення заКОllOдаВСТlJа щодо державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності та оприлюднення, оновлення реєстрів, що передбачені 

заКОIІОМ, шляхом покарання у вигляді штрафу можуть ЗУМОВИТІІ додаткові 

надходження до державного бюджету від штрафних саIlкцiil за вчинення 

зазначених правопорушень, а застосування заходів криміm:tльно'і 

відповідальності 'за порушення у сф~рі обігу шкідливих для здоров'я хаР'IОВIІХ 

продуктів, а також обігу радіоактивно забруднених харчових продуктів 'ІІІ 

іншо'і продукції, за діяння, якщо IШМfI заподіяно середньої тяжкості 'ІІі тяжке 

тілесне ушкодження І10терпілому 'ІІІ якщо такі діяння спричинили смерть 

lІотерпілого, - у вигляді обмеження ЧИ позбавлення волі на строк від двох до 

десяти років можуть потребувати збільшення видатків державного бюджету на 

УТрllмання в установах ВІІконання покарань засуджених до позбавлення волі за 

відповіДlІlІ1І злочин. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховно'і РаДIІ України 

вважає, що заКОНОllроект потребує доопрацювання. 

УХВАЛІІJШ: 

І. Проект 3аКОllУ Україl1ІІ 11рО ВIІ~сеIНlЯ ЗМІІІ дО деЯКІІХ заКОIЮДШ1'IІIХ 

актів Україl1IJ щоло 5езпе'lності хаР'IОВlIХ IIPOJlYKTIfi (реєстр. N~ 3102-1 
віл ()).()9.2ОI3), "ОJЩІІ 11 іі нарОДlІlІМIІ деflутаЛJі\!" У КР(йll 11 IlрОЛ<111 О.І1., 

ЛI'афОIІОIЮIО І ІЛ., IlсПJf'М <1>.\1>. та іІІ 1111 ІМ 11, ма(' ОIЮССРСJlкова,,"іі ІШЛІІП Н<1 
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ПОК311111КІ! бюджету (онінкз ВПJІ!ІВУ реаllі'j<1ції lюложен[, -заКОНОПJЮСКТУ 

ВІІЗlшчаЛl~lеlї)СЯ залежно від заходів 'і СТlюреНIІЯ новоЇ снстеМІI дсржаВIІОГl) 

реl'улювання сфеРIІ забезпечення бс-mеЧllOсті та якості харчових проJtуктів). 

У разі НрllЙНЯТТЯ піДlювіДIlОГО закону він ~1Оже на611раЛІ ЧІlІнюсті 'Jгід1Ю 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслаТll Комітету Верховної Ради УкраїIІІІ з ІІІІПНJI, 

ОХОРОНИ здоров'я. 

ЗmШ1l0/lроеЮll11, які .нають Оllосередlшвmlllй ВШlllв lla l/ОІШ31I11КІІ бюдJlсеmJ' 
та потребують узгод.)/се1l1lЯ з бlOдJlсеlll/{l/.11 З(//ШllодавсmВО,lІ 

1.2.109. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про відшкодування матеріаЛl,IЮЇ 

ШКОДІ!, завданої майну потерпілих осіб під час проведення МНРНIIХ зі6рш 1[, 
внаслідок ПРОТllправних посяган[, (реєстр. Н!! 4085 від 04.02.20 J 4 р.), 11OдаНllі! 

народним депутатом України Паламарчуком МЛ. 

ВідміТJlЛJl: 

Відповідальним з розгляду законопроекту Є Комітет з 1111Тань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діЯЛ[,fюсті. 

Законопроектом встановлюється порядок відшкодування матеріаны1її 

шкоди, завданої майну потерпілих осіб під 'Іас проведення МИРІІИХ 'зібраl!Ь у 

період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності ЦlIM ЗаКОIІОМ. 
Ilри цьому, законопроектом передбачається, що: 

- джерелом здіііснення відповіДНIІХ видатків є бюджетні аСlІгнування, 

передбачені у державному бюджеті на утримання Міністерства внутрішніх 

справ України у відповідному бюджетному періоді; 

- облік потерпіних осіб та розрахунок СУМІ! відшкодування матеріал['ної 

шкоди потерпілим особам здійснюється Міністерством фінансів Українн; 

- виплати потерпіЛI!М особам здійснюється Державною казначейською 

службою. 

Крім того, законопроектом ПрОПОНУЄТЬСЯ ДОРУЧИТИ Кабінету Міністрів 

УкраїНІ! протягом місяця з дня набрання чинності відповіДIІІ!М законом ПОJLаТIІ 

до Верховної РаДI1 України проект Закону УкраїНIі про внесення змін до ЗаКОIlУ 

УкраїНІ! «lІро Державниі! бюджет УКjlаїни на 2014 рію> щоло переРО"ЗllодіJlУ 
коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству внутріlllніх справ 

України ДЛЯ реалізації цілей цього Закону. 

Отже, автор законопроекту вважає, що реалізація положеllЬ 

законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з держаВІІОГО бюлжету, 

оскіЛЬКІІ передбачає перерозподіл Вllдатків МВС. Однак Міllістерство фінансів 

УкраїНІ! у своєму експертному висновку звертає увагу, ЩО зазначене може 

призвести до зменшеНIІЯ асигнувань Міністерства внутрішніх справ УкраїНIІ 

дЛЯ ВНКОІІШІІІЯ своїх функцій, а відтак і до об~lеження ОСllOlJlІОЇ )1іЯЛLlюсті 

оргаllа~1lI МПс. 

ТаКІІМ '1111101\1, наВПШ<ІІ впровадження ПОЛОЖСIIl, заК()lЮПРОСІ<ТУ ~lОже 

I!ОТjlебуваЛl додаТІ<ОВIIХ коштів держаВНОІ'О бюджету. ІІри ЦI,ОМУ, ,lВї()PO~I 
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'ШКО!/Оlllюекту не надино належного фінансово-економічного обгрунтуваllНЯ 

(/З/(Л/о'lаЮЧІІ lJіДfJовіДllі РОlраХУІІКИ), що не відповідає ВІ/могам 'ІаСТІІШI третьо', 

стапі 91 Регламенту І3ерховної Ради У країJlИ та 'Іаспші першііі статті 27 
Бюджетного кодексу України, Зазначене унеМОЖЛIlВЛЮЄ здійснення вартісної 

оціНКIІ впЛlШУ законопроекту ІІа І!ОКЮllИКl1 бюджету, 

Загалом Міllістерство фінансів України не підтримує ПРИЙНЯТТЯ 

заКОНОllроекту, оскільки його норми суперечать Бюджетному кодексу Укра'іНІІ 

та встановлеНІІМ законодавством повноваженням Міністерства фінансів 

Укра'іІIІІ і Державно'j казначейської служби України, Зокрема, налеЖllТh 

зауважити, що відповідно до статті і Бюджетного кодексу Укра'іни (далі -
Кодекс) відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 

ВlІконання бюджетів, звітування "ро їх виконання та контролю за дотр"манням 

бюджетного законодавства і питання відповідальності .за ІІ0рушення 

бюджетного законодавства, регулюються цим Кодексом, Частиною другою 

статті 4 Кодексу визначено, що бюджетна система України і Державний 
бюджет Укра'іни встановлюються виключно Кодексом та законом про 

Державний бюджет України, І3ідповідно до частини першої і другої статті 23 
Кодексу будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються 

лише за наявності відповідного бюджетного призначення, яке встановлюються 

законом про ДержаВІІІІіі бюджет України, 

Крім того, слід відміТИТIІ, що порушене законопроектом питання пеВНІ І!>! 

чином унормовано Законом України від 21,0 і,20 і4 р, N~ 745-УІІ «l1ро 

встановлення державно') ДОПОI\ЮГИ постраждалим учасникам масових акцій 

громадського IІротесту та членам 'іх сімей», Цим Законом визначено, щО 

ПОРЯДОК призначення та виплати державної допомоги постраждалllМ учасникам 

та членам сімей учаСНІІків масових акцій громадського протесту, що 

розпочалися в Укра'іні 2і листопада 20 і3 року, та перелік необхіДНIІХ для 

призначення допомоги документів встановлюється Кабінетом Міністрів 

України, Покриття витрат на виплату відповідної допомоги здійснюється з 

резервного фОIIДУ державного бюджету, Роботу щодо призначення та ВИIIJJaТlI 

державної допомоги організовує Міністерство соціальної поліТИКI! УкраіНІ!, 

Також встановлені розміри державної допомоги постраждалим та членам 'іх 

сіl\lей, зокрема, ДОПОI\IОІ'а у зв'язку із знищенням або пошкодженням майна 

учасника масових аКЦIІІ громадського протесту - в розмірі ВlІтрат, необхіДНIІХ 

ДЛЯ відновлення манна або придбання майна аналогічної вартості (стаття 4 
цього Закону), 

УХВАЛИЛИ: 

], Проект Закону України про відшкодування матеріально'і ШКОДІІ, 

завдано'і майну потерпілих осіб під час проведення МИРНИХ зібрань внаслідок 

протиправних посягань (реєстр, N~ 4085 від 04,02,20 і4), 1І0даНllіі народним 

депутаТОI\! УкраїНІ! ] ІалаМНРЧУКОI\! МЛ, !>IaТlIMe опосередковаНJlЙ ВІ/ЛИВ на 

I!ОКЮIІIІКlI бюджету (І\/Оже l/отреБУВ<lПІ збільшення Вllдатків лержаШЮI'О 

бюджету залежно від обсягу необхіДНІІХ коштів для відшкодування відповідно'! 

І\!атеріально'і ШКОДІІ), У рюі ПР"ИІІЯТТЯ відповідного закону він l\!Оже набllраТIІ 

Чllfll/ості 'Зl'іДIІО і') '3ПКОlIодаIJСТВОI\I, 
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2. Законопроект є таКІІМ, ІІlO не відповідає ВlІl\югам ЬЮДЖСТІІОГО кодексу 

УкраїНlI (fшсаI\111сред, статтям І, 4 і 23) та інuюго бюджеТІ/ОГО 1аКОlюдаRства, 
а порушені законопроектом пнтання ПСШІНМ ЧШIOМ УНОРМОl3fші Законом УкраїІІlI 

від 21.0] .20] 4 р. И~ 745-Уll «11ро встановлення державної ДОІЮМОГlI 

постраждалим У'ШСНlІкам маСОВI!Х акцій громадського протесту та членам їх 

сімей». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

ГолосуваЛІІ: «зю> - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першоl"O заступника Міністра фінансів 

Мярковського А.!. про проект Закону України про внесення 

Б юджеТllО го кодексу України (реєстр. И~ 459] від 27.03.2014), 
Кабінетом Міністрів У країни. 

ВідміТIІЛIІ: 

УкраїНІ! 

змін ДО 

поданиїI 

Проектом закону пропонується шпначит!! особливості взаємовідносин 

державного бюджету з бюджетом Автономної Республік!! Крим та бюджетом 

міста Севастополя. Зокрема, передбачається: 

зарахування в повному обсязі до бюджету АВТОНОМІІОЇ Республіки Крим 

усіх доходів, які сплачуються (перераховуються) на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя; 
наДШJНЯ права визначати видатки та кредитуваНІІЯ бюджету Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя в межах надходжень без застосування 

механізму вирівнювання, ЯКИЙ передбачає надання дотацій вирівнювання або 

передачі коштів до державного бюджету; 

регулювання міжбюджетних відносин МІЖ місцеВ!l1\1ІІ бlOджетаl\!l1 

Автономної Республіки Крим у порядку, визначеному Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим. 

При цьому до складу місцевих бюджетів Автономної Республіки КрlШ 

пропонується включити бюджет міста Севастополя. 

'"оловне науково-експертне управління Апарату ВеРХОВIІОЇ PaДlI 

(висновок від 27.()3.2014 М 16/3-292/4591), зважаючи на сучасний стан 

бюджетного процесу в Україні, вважає за необхідне підтримати ПРОПО'3Jщію 

проекту, зауважуючи, що пропозиція щодо набрання чинності закону «з 

18 березня 2014 року» не відповідає вимогам частини першої статті 58 
Конститунії України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові аКТІ! не 

мають зворотної дії 13 часі. 

В обговореНlJі Пl!тання ВЗЯЛИ участь народні депутаТІ! УкраїНІ! - члени 

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

Дубнеll!IЧ ЯЛ., а також ПеРILIIlil заСТУПШIК Міністра фінансів УкраїНІ! 

Мярковськніі А.І. 
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За результатами обговорення Голова Комітету вніс ПРОlll)'нщіlO 

піl1ТРI!МUТI! ПОJL(lIll1і1 Урядом заКОІIОІІроект за N~ 4591 '~a основу та в ціЛО~IУ ЯК 

·![lКОIІ. 

УХІ3АJШЛII: 

Рекомендувати 8ерховнііі Раді У країни проект Закону У країНІ! про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. N!! 4591), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідкаМIІ розгляду у першому читанні 
прийняти 1а основу і в цілому як закон. 

Іlри цьому, Комітет з питань бюджету разом з ГОЛОВНІІМ lOРIІДIІЧНlШ 

управлінням Апарату Верховної Ради України пр!! оформленні на піДПIlС 

Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. N~ 4591, У разі 1101'0 

прийняття, мають внести належні техніко-юридичні правки. 

ГолосуваЛІІ: «за» - 29, «проти» - О, «утримались» - І. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу УкраїНІ! щодо приведення його у відповідність з Конституцією 

У країIШ (реєстр. N~ 4160 від 21.02.2014), поданий наРОДIJИМИ депутатаМI\ 

УкраїНIІ Благодиром IO.r\., Богословською І.г., Пннзеником В.М., 

Немілостівим В.О., МеЛl>ничеllКОМ В.В., Стаднійчуком Р.В. 

ВідміТIІЛIІ: 

Необхідність розробки законопроекту ВИШlкла у зв'язку з приilllЯПЯI\! 

Закону України від 21.02.2014 р. N~ 742-УІІ «Про відновлення дії окрем\!х 

положень Конституції України», ЯКИМ змінено окремі конституційні норм\! щодо 

повноважень Президента УкраїНІ!, Кабінету Міністрів України, Рахункової 

палати, інших держаВНlIХ органів, зокрема, у сфері формування державної 

бюджетної політики, виконання та контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. 

Законопроектом пропонусться внести такі зміни до Бюджетного кодексу 

YKpaїНlI (далі - Кодекс): 

доповнити повноваження Рахункової палат!! з контролю за 

надходженням коштів до державного бюджету, виходячи з нової редаКlЩ 

стапі 98 Конституції У країни (З"lІіl/l/ до частllllll другої статті 26 111(/ 
статті 110), та відповідно уточнити норми I1рО надання Верховній Раді 
висновків та пропозицій Рахункової палати щодо виконання закону про 

Державний бюджет України (зл/і//ІІ до '/(/Cmllllll першої статті 62 та '1аст/ll11/ 
третьої статті 1(9); 

- передбачити подання Рахунковій палаті органами, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, місячних та квартальних звітів (з,мі//ІІ до 

'1acml!ll/l третьої cmamezl 59 і 60); 
ВIІКJJlO'ІІІТИ положеl!llЯ щодо врахування щорічного послаН!JЯ 

Президеllта УкрrtїIIИ до Верховної Ради УкраїНJl !ІрО внутрішнє і ЗОВ!ІІIllIIС 

стаНОВІІще УКРійll\! ПІШ ВИЗlJачеНllі ОСНОВНИХ нанрямів бюджетної поліТІІЮ! Шl 

IІrtСТУПllllіі БЮДЖСТНІllї псріод та пр!! Сf(JІПДallllі ІlрОГIІО'3У ДеРЖ<1ВНОI'О бюлжету 
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УкраїН11 !НІ наступні за ІlЛaflOВIІМ два бюджетні періОДl1 (зміІІІ! (іо '10('11111111І 

I1СРlltOЇ Cl11ameii 21 і 33). 
Разом з ТИМ, Верховною Радою ПРlIіінято Закон УкраїНІ! від 23.02.2014 р. 

И~ 763-УІІ «Про визнаІІНЯ таКІІМ, що втратив Чlшнісп>, Закону УкраїН11 «ІІро 

внесення змін до деяких законодавчих актів УкраїНIІ щодо приведення ЇХ у 

відповідність із Конституцією України» (із змінами, внесеНИМIІ згідно із 

Законом від 27.02.2014 р. И~ 798-УІІ). ЦИМ законом визначено таким, що 

втратив Чllllllість, 'Закон У країни від 07.10.20 І О р. И~ 2592-УІ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення Їх у віщювіДllісгь 

із Конституцією України» (далі - закон И~ 2592). Також встановлеІІО, що норм!! 
законів, ДО яках вносилися зміни ВЮ1ЗаІIИМ законом (які втратили ЧІl!lllіСТh у 

зв'язку З втратою чинності закону И~ 2592), діють в редакції, Чllflніli CT~JlOM на 
7 жовтня 20 І О року, з урахуванням змін, внесених законами після 7 ЖОВТІІЯ 
20 І О року, У частинах, що відповідають lІормам КОНСТІІтуції України, які діюТl, 
станом на дату набрання чинності цим Законом. 

Так, заковом И2 2592 вносилися зміни до Кодексу (до 'I(ІСl71l111 ШОСl110Ї ти 

дев 'ятої статті 23, чаСI11Z11111 другої статті 26, '1(/С1/І1/111/ nepll/OЇ статті 53, 
чаСl11/1l/lІ третьої статей 59 і БО, 'шстllJ(І/ nеРІІіОЇ статті 62, '1аСl11l1Jl1І ІІ{(}('тої 

статті 1()8, статей 109 і 1/0 Кодексу), насамперед, щодо ВIІКJlIО'IСНfIЯ 

новноважень Рахункової палати з контролю за надходженням коштів до 

державного бюджету та повноважень Комітету з питань бюджету щодо 

передачі/перерозподілу видатків бюджету. 

Тобто, у зв'язку з приliняттям Закону України від 23.02.2014 р. И~ 76з-vrl 
більшість порушених у закононроекті за реєстр. И~ 4160 ПlІТ3ІІЬ вже 

врегульовано. При цьому, після 7 жовтня 20 І О року до частини другої статті 26, 
част!!ни першої статті 53, чаСТIІНИ першої статті 62 та статті 11 О Кодексу інші 
зміни не вносилися, проте після цієї даТIJ до чаСТIІН шостої та дев'ятої стапі 23, 
частини третьої статей 59 і 60, частин!! шостої cTalTi 108, 'laCТlIIIII третьої 

статті І 09 Кодексу вносилися інші зміни. 
Таким ЧІІНОМ, у зв'язку З втратою чинності закону И~ 2592, з метою 

усунення неоднозначності трактування норм Кодексу та недопущеНІІЯ їх 

внутрішніх суперечностей існує необхідність доопрацювання закононроекту 

(насамперед, щодо викладу всіх положень Кодексу, до яких вносилися зміни 

вказаНИl\1 законом, у новій редакції). 

У доопрацьованому законопроекті також пропонується внеСТIІ зміНl1 до 

Кодексу, зокрема, щодо: 

уточнення наведених у Кодексі найменувань державн!!х органів і 

посадових осіб для приведення у відповідність з іншими законодаВЧIІМИ актами 

України та передбачення у подальшому тексті скороченої назви окремих з НІІХ 

для забезпечення стислого викладу та чіткого розуміння змісту (зокрема, 

Міністерство фінансів України, Казначейство України, Міністр фінансів 
України) 1зміlll! до статей 8, 10, 16,21,24-1, а тако.Ж до illl/111X 1/017.11 Кодекст/; 

уточнення редакції '/[/СlJ1l1l1l1 mpeIlIl'OЇ статті 27 Кодексу 1110110 введеllНЯ 
в дію законів, які ВПЛlІвають ІІа l!ОказШІЮI бюджету, з метою зпбе'mСЧСІІНЯ ЇІ 

цілісності та ()ДII03f1~I[HOCTi траКТУП~IIІІЯ, а також ДОТРlll\!aJІIІЯ ЄДl!llllX ВІІМОГ 

БЮЛЖСТIІОI"O ]аІ(Оlюд~встпа; 
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УТО'IНСНlIЯ ФОРl\lулюваНІIЯ підпу/{кт)' / чаСIІІ/l/{/1 пеР/І/ОЇ статті 4() /11(/ 

піІ)nУIІІОI1У / '/(/1:11І11І11/ ()р.1"?Ої l:т(/lІІl11і 76 Кидексl' щодо ВlIзначеНIIЯ законом про 
дсржаВНIІЙ бююкст (рі шеНІІЯМ про I\lісцевнй бюджет) не заПIЛl,НОЇ CYl\1I1 всіх 

бюджеТНIlХ покаЗІшків, а окремо загалЬНIІХ СУМ доходів, ВJlдатКlВ та 

кредитування; 

ВИКJIlочення '/QCll1l11lll шостої статті 43 Кодексу щодо порядку 

казначейського обслуговування Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття як тако'і, що дублює НОРМУ 

підпункту 2 пункту] 4 розділу УІ Кодексу, редакцію яко",' відповідно уточнено. 
Крім того, у Прикінцевих положеннях доопрацьованого законопроекту 

передбачено внести зміни до; 

3акону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

КОНТРОЛЮ в Укра'іні» ("іЛ/іm/ до статей 1, 2, 6, 8 і 10) - для приведеНІІЯ у 

відповідність до !lОрМ, ВlІзначеНIІХ розділом У Кодексу; 

Регламенту Верховної Ради України (зл,/іlll/ до главu 27) для 

забезпе'lеllllЯ узгодженості з Кодексом застосування змінених найменувань 

державних органів і посадових осіб у бюджетному процесі, а також з метою 

чіткішого тлумачення окремих термінів розгляду Основних напрямів 
бюджетно'і політики. 

АЛІ/істерство фі/{а/{сів України у своєму експертному висновку (віа 

04.03.20/4 .м 3J-О4330-ОЗ-2/4643) зазначає про підтримку законопроекту та 

вважає, що його реалізація не матиме впливу на дохідну та видаткову чаСТlШIІ 

бюджетів. 

3а 8UСlювКOJІ Ко,нітеmу ВерховІ/ОЇ Ради YKpaiilZl з 11І/I11Ш/Ь БОРОlllьБи ] 

оргш/ізовmюю ЗЛОl/l/IІНіСIllЮ і КОРУn1(ією (лист від 12,03,2014 р. м! 04-12/17-614) 
законопроект відповідає вимогам антикорупційного заКОllодавства. 

УюгаQl,IІЮIOI/UIЇ виСllовок Голов//ого науково-ексnерт//ого уnравліНIІЯ 

Апарат)' ВеРХОВІ/ОЇ Ради Украіі/lI (від 28.02,2014 N! 16/3-172/4160); за 

реЗУЛІ>Гатами розгляду в першому ЧlІтанні законопроект може бути ПРИЙНЯТlIЙ 

за основу. При цьому, ГНЕУ зазначає про необхідність внесення змін до 3аКОllУ 

України «ІІро Рахункову палату» з метою уникнення lІеОДIlознаЧIlОГО 

трактування запропонованих норм Кодексу ПрИ 'іх практичному застосуванні. 

У цьому зв'язку слід зазначити, що 3акон УкраїНІ! «Про Рахункоl3У 

палату» потребує системного перегляду та врегулювання повноважень 

Рахунково"і палати щодо КОIlТРОЛЮ у сфері державних фінансів. Комітет з 

llитань бюджету неодноразово рекомендував Рахунковій палаті активізувати 

роботу щодо розробки нової редакцїі вказаного 3акону та надати Комітету 
ПРОПОЗllцїі з цього питання (протоколи Комітет)' від 06.03,]013 .м 3 ІІШ 

від 05.09.2013 Иt! 15). Рахункова палата з цього приводу поінформувала, що така 
робота ведеться, відповідний законопроект буде внесений на розгляд Комітету 

після отримання висновку міжнародних експертів у галузі аудиту на предмет 

відповідності проекту 3акону України «Про Рахункову палату» положеllllЯI\! 

ЛіМСl,КОЇ декларацїі керівних ПрШЩllllІВ аудиту держаВНIІХ фінансів, 

загалыІвизнаншІ� міжнародним спшдартам ЗОВНІШНЬОГО аУДІПУ державних 

фінансів і lІаіікращо"і праКПIКИ ес. 
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За підсумками розгляду заКОllопроекту у піДКОl\lітеті "3 ПIІПIIlЬ 

УДОСКОllПлеllШI положеНІ, Бюджетного кодексу України піДI'ОТОRлеIlО Ilроект 

)':шаЛIІ, а також доопрацьоваllНII законопроект (додасться 1Ю 7 арк.). 

За доручеНІ/ЯМ Голови Комітету Гєллгра СБ. заСТУllllІІК завідувача 
секретаріату Комітету Фещук с.л. поінформувала про СУТllість ЛlПШJНЯ та 

відповідні пропозиції підкомітету, що роздані наРОДНIІМ депутатам - членам 

Комітету, зокрема, запропоновано Комітету рекомендувати: 

- Верховній Раді заКОllопроект за N!! 4160 прийняти У доопрацьованій 
Комітетом редакції за основу та в цілому як закон; 

- Рахунковій палаті у місячний строк надати Комітету з питань бюджету 

законодаВ'lі пропозиції щодо нової редакції Закону України «Про Рахункову 

палату», враховуючи насамперед положення Конституції та міжнародні 

стандаРТIІ у сфері фінансового КОНТРОJlЮ. 

Перший заступник Міністра фінансів УкраїНІ! Мярковський А.1. зазнаЧI!В, 

що Мінфіном підтримується законопроект у доопрацьованій Комітетом 

редакції. 

В обговоренні питання взяли У'Н1СТЬ народні депутати УкраїНІ! - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., елюз т.Я., Калетник О.М., 

Канівець о.л., Чорноволенко О.В., а також Перший заступник Міністра 

фінансів України Мярковський A.l. та заСТУ!llШК завідувача секретаріату 

Комітету "3 питань бюджету Фещук с.л. 

При цьому народні депутаТIІ УкраїНІ/ Слюз ТЯ. та Чорноволенко О.В. 

запропонували у доопрацьованій редакції законопроекту: 

- УТОЧНИТИ повне найменування державного органу (Міністерство 

фінансів України) і посадової особи (Міністр фінансів УкраїнІ!), а саме слова 

«фінансової політики» замінити словами «фінансової і бюджетної політики»; 

- назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів УкраїНІ!» 

(оскіЛЬКIІ положення законопроекту передбачають внесення змін не лише до 

Бюджетного кодексу, а й до іНШІІХ законодавчих актів). 

Відповідно Голова Комітету Г(ллєр Є.Б. IlОстаВIІВ на голосування 

підготовлені підкомітетом ПРОПОЗllції і-з Вllще:щ-значеIllIМII уточнеННЯМIІ 

народних депутатів Слюз Т.Я. та Чорноволенко 0.8. Така ЛРОПОЗlщія була 

піДТРlІмана всіма присутніми на засіданні членами Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомеllдувати Верховній Раді УкраїНIІ проект Закону УкраїНІ! ПРО 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пр"ведення його у 

відповідність з Конституцією України (реєстр. N~ 4] 60), поданий народними 
деllутатаr-.ш УкраїНIІ БлаГОДІІРОМ 10.А., Богословською І.Г., ПIIІІ"3С'JIIКОМ В.М., 

Немілостівим 13.0., мелыlченкомM В.В., СтаДllій'ІУКUМ Р.В., за наслідками 

rо-зглялу у першому ЧlІтанні ПР"ЙНЯТ!! у ДООllращ>ованій KOMiTeTOl\1 редаКllії 

(1 уточнеНIІЯМ його 1І11ЗВII) за основу та в цілому SIK закон. 
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2. Рекомендувати Рахунковій ІНІлаті у міСЯЧlІІlЙ строк IJa)l[IТИ Комітету ·1 
11111"<1111, бюджету 1аКОllOдавчі ПРОПО11щії щодо нової редшщії Закону Україlll1 
«ІІро Рахункову ІІалату», нраховуЮ'1І! IIOJlОження Конституції УкраїIІІI, 

Стратегії РОЗВІІТКу системи УI]равліllllЯ лержаВНИМIІ фі нансами, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів УкраїНJI від 01.08.2013 р. N~ 774-р, 

Концепції РОЗВІІТКу С\lстеми УІ]равління державними фінансаМJI, затверджеJJОЇ 

ро·mорялженням Кабінету Міністрів Україн!! від 03.09.2012 р. N~ 633-р, 

міжнаРОДJJі стандарТІ] у сфері фіJJансового контролю та В]ІСНОВЮІ 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку у Звіті «Україна. Звіт ".І 
ефективності управліJJНЯ державними фінансами, 20] І». 

ГолосуваЛІІ: юа» - ОДНО["ОJlОСНО. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого застуПНlІка Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. щодо проекту закону про внесення змін до Закону У країIІІІ 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстр. N~ 4575 від 27.03.2014), 
поданого Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТIІЛIІ : 
Даний законопроект РО1роблено на виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України (схваленої Верховною Радою УкраїНlI 

27.02.2014 р.), згідно з якою передба'lено подання Урядом законопроекту про 
внесення змін до Державного бюджету України (з урахуванням оновленого 

макроекономічного прогнозу РОЗВІІТКу України у 20] 4 р.). 
У супровідному листі та пояснювальній записці до законопроекту 

зазначено, що перегляд показників державного бюджету здійснено на підставі 

оновлених прогнозних макропоказників економічного і соціального рОЗПIІТКУ 

України на 2014 рік, враховаНIІХ при затвсрдженні державного бюджету: 

оновлений прогноз номінального ВВП - 1.524,2 млрд грн (попередній ПРОГНОЗ 
на 2014 р. - 1.653 млрд грll, факт за 2013 р. - 1.454,9 млрд грн), його реальне 
падіння - на рівні 3% (попередній прогноз на 2014 р. - реальне зростання на 

рівні 3%, факт за 2013 р. - 0%). 
Загалом заКОНОlIроектом пропонується внести зміни до статей], 3, 5-8, 

] 0-] 4, ] 6, 19-24, Прикінцевих положень та додатків N~N!!] -] 1 до 3акону 
України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (далі - 3акон), 

внаслідок яких передбачаються такі зміни основних показників державного 

бюджету: 

Зl\lеlllllення доходів на 22,4 млрд грн (або на 5,7%), у Т.'1. по загальному 
фонду зменшення на 30,5 млрд грн, а по спеціальному фонду збільшення на 
8,] млрд грн; 

зменшення видатків на 25,4 млрд грн (або на 5,5%), у т.ч. по загальному 
фонду зменшення ІІа 30,4 млрд грн, а по спеціальному фонду збільшення ІІа 

5 МЛРД r[lH; 
збільшення 1І0верrrСІІІІЯ креЛІпів 110 спсці,Ілыlмуy фОIlДУ ІІа 0,9 млрд ГРІІ; 
З~lеIlIllСІIIIЯ 113ДШІІІЯ креДlІтін маl1жс ІІа 0,9 млрд грн; 
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Зl\lеllшеНIІЯ граНI!ЧIlОГО обсягу дефіЦIlТУ дсржаOlIOГО бюджсту 11<1 3 І\ІЛРЛ 
І'рl! (або ІІа 4,2%), 

У 'laКОІюнроекті IІРОIІОНУЄТЬС51 зді і1сIllПI І ]біЛЬШСIІШI лжерел 1І,ЩХО!LЖСIII, 

загалыІгоo фонду державного бюджету 'Ш рахунок 1меншеНШІ наДХОДіКСIIІ, 

в!!трат СlJсніального фонду, зокрема зарахування до загаЛbllОГО фонду: 

31,6% екологічного податку; 
у повному обсязі збору у Вllгляді цільової Н<lдб<lВКIf до діючого тарифу 11<1 

електричну та теплову енерГІЮ; 

надходжень від реалізації автомобілів, засобів наземного, ВОДJюго НІ 

повітряного транспорту, сільськогосподарської техніКІІ, обладнання та 

устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та іllШIІХ 

держаВIІ!!Х органів, утворених органами державної влади підприємств, установ 

та організацій, які ВИКОРИСТОВУЮТЬ кошти державного бюджету; 

у повному обсязі надходжень від приватизаuії об'єктів паЛІШIIО

енергетичного комплексу. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту ДОХОД!! зведеllОI'O 

бюджету на 20] 4 рік (з урахуванням запропонованих змін ДО заj<Оlюдавства) 
пропонується зменшити на 19,4 млрд грн. ОСНОВНИМИ фактораМII, ЯКІ 

ВПЛІJВаІОТЬ ІІа перегляд прогнозу ДОХОДІВ, є: 

ВlІзначення реалістичних макропоказників (що зменшує ДОХОДИ ІІа 

44,1 млрд грн); 
врахування змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України (що збільшує доходи на 24,7 млрд грн), зокрема, за рахунок: 
- відновлення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Прll 

здійсненні операцій з купівлі іноземної валЮТИ в безготівковій та готівковііі 

формі (9,1 млрд ГРН); 
- скасування оподаткування за НУЛЬОВОЮ ставкою пдв ОІІераЦНI '3 

експорту зернових і технічних культур (зменшення відшкодування] ІДВ у сумі 

5,8 млрд грн); 
- скасування пільг з ПДВ за операціями першого постачання лікаРСЬКIІХ 

засобів та виробів медичного призначення (1,3 млрд ГРН); 
- зміни ставок плати за користування надрами (1,5 млрд грн); 
- збільшення ставок окремих податків і зборів (у тому числі аКl\lI1IЮГО 

податку), виражених в абсолютному значенні (3,5 млрд грн); 
- застосування єдиної ставки акuиз~IОГО податку на дизпаливо (1,5 млрд 

грн); 

- збільшення ставки акцизного податку на мотоuикли та автомобілі 

(0,6 млрд грн); 
- збільшення ставки збору за користування радіочастотним ресурсом 

(0,56 млрд грн); 
- розширення кола платників збору за рахунок суб'єктів господарювання, 

які закуповують іМllОртований природний газ у нерезидентів УкраїІІІI (0,3 млрд 
гр!! ціЛhОВО', lІадбпвки до тарифу на гю); 

- 1меншення неОllодатковуваного імпорту товарів, що нереміщуюл,ся в 

міжнаРОДНIІХ поштових та експрес-відправлеllllЯХ (0,3 МЛllJt ГРІІ). 
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ОІ,НО'lаСIIO з ЩІІІІІМ законопроектом Урядом ІЮДШЮ законопроект "Про 

'Jапобігання фіНШIСOlЮЇ Ю1Тастрофи та СТllореlJIІЯ передумов для економічного 

зростання в Україні" (реєстр. N~ 4576 від 27.03.2014), в якому Jн:редба'/Сllі 

ВllщеlJaведені зміllll до заКОllодавства. Відтак, реаліСТІІЧllіст[' заllропоноваНIІХ 

змін доходів бюджету залежаТl1Іvlе від його розгляду і ПРІІПНЯТТЯ. 

Законопроектом запропоновано виключити статтю 19 Закону щодо 

запровадження фіllансових казначейських векселів для реструктуризш,1І 

бюджетної заборгованості за Вllдатками державного бюджету і заборгованості з 

ріЗНІ/ці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, та для відшкодуваНIІЯ ПДВ. Натомість 

новою статтею 24 пропонується здіЙСНIІТИ відшкодування ПДВ платникам, у 
ЯКІІХ СУМІ! податку задекларовані до відшкодування до 01.01.2014 р., шляхом 
оформлення ОВДІ І (з терміном обігу 5 років) понад затверджені Законом 

обсяги з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу та 

показників доходів і фінансування державного бюджету. 

У законопроекті передбачено збільшити державні запозичення на 

35,9 млрд грн (з НИХ випуск ОВДП на 22,27 млрд грн в обмін на ці облігації 
акцій додаткової емісії НАК "Нафтогаз України"), а також граllИЧНИП обсяг 

державного боргу на 78,5 млрд грн. 
Також законопроектом запропоновано в уточненій редакції статті 22 

Закону надати право Уряду здійснювати випуск ОВДП у сумі 5,2 млрд ГрІ! в 

обмін на акції додаткової емісії будь-яких банків, частка держаВІ! у ЯКlIХ 

складає не менше 75% (11 'i1ll11l0!ol)' Законі: 5 млрд Zpll - для Украі'НСЬКО20 (ЮІІКУ 

реКОllструкції та розвитку, 0,2 млрд гР/І - для ДеР:JlсаВIІО::О зеАlелыlгоo баIlК)'). 

ВОдНО'IaС, пропонується в уточненій редакції статті 23 Закону надати право 
Уряду здійснюваТIІ випуск ОВДП понад затверджені Законом обсяги в обмін на 

аКЦIІ додаткової еМIСIІ будь-яких банків з відповідним коригуванням 

граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного 

бюджету. 

Зазначені положення законопроекту шодо понадпланового ВІ!ПУСКУ 

ОВДП lІе відповідають ВlІмогам Бюджетного кодексу УкраїНІ!. 

Крім того, заКОIІОllроектом передбачається зменшення вдвічі граНIІ'IІIОГО 

обсягу державних гарантій (до 25 млрд грв). 
У законопроекті передбачається перенесення встановленого 3aKOHO~1 

підвищення з 1 липня та з І жовтня 2014 року розмірів прожиткового мінімуму 
та мінімальної заробітної плати, зважаючи на існуючі тенденції щодо знижеНIІЯ 

номінального ВВП, продуктивності праці, індексу промислової продукції, 

експорту та імпорту товарів і послуг тощо. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, вказане 

забезпечить економію видатків бюджету на Оllлату праl,і праціВIНJків 

бюджетної сфеРІ! У обсязі 6,8 млрд грн, а також на здійснення соціальних 
Вllплат - 420,7 МЛН грн. 

Бюджстні НрІІЗllачеНIІЯ Н1Одо Пенсійному фонду України ПРОПОІІУЮТЬСЯ У 

сумі 83,8 МJlРД грн, lЦО на 3,6 млрд грн менше ПРОПІ затверджеlllIХ. При ЦЬO~IY, 
1аllрОIІ01І013<1110 віЩIООІlТ1І збір ІІа обов'язкове державне пеllсіПllе СТР<JхуваllIlЯ за 

ставкою 0,5% IІрll 1дііlcllСНllі Оllсрацііі 1 КУllівлі ЮР"ДllЧНIІМIІ та фі'311'/1І11~111 
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особами іноземної валюти в бе1готівковіП та готіВКОІ3ііі формі, У зв'Я1КУ '3 '1111\1 
Пенсіі1ному фонду 11(1 покритгя дефіl\llТУ Фонду передбачеl10 9, І МЛI1Jl ГРІІ 110 
спеціШIЬflOМУ ФОНдУ державного бюджету, 

Законопроект передбачає зменшення І3l1датків на УТРllМаШIЯ органів 

державної влаДІ!, що -згідно і'з пояснІоl3алы�оІо запискою до законопроекту, 

запропоновано внаслідок скорочення чисельності Їх працівників (заЗI!а'!ено, шо 

підготовлено проекти нормативно-правових актів, ЯКИМІІ передбачено 

скоротити чисельність працівників державних органів на 51,5 тис, осіб і'! 

] 93,4 тис, осіб (за виключенням силових структур)), у зв'язку із скороченням на 
50% легкового автотранспорту, що забезпечує обслуговування цих органів, 
зменшення фінансової підтримки санаторно-курортним закладам, а також 

змеишення капітальних видатків окремим органам влади, 

Так, Прикінцевими положеннями Закону пропонується ЩІТlI доручення 

Кабінету Міністрів України у місячний термін, 'Зокрема: 

забезпечити скорочення граничної чисельності прш(івників центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та ІНШИХ 

державних органів не менше ніж на 10%; 
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення 

не менше ніж на І 0% загальної '111сельності МВС ('за ВІІІІЯТКОМ Чllсельності 

Національної гвардії Укра'IНИ), СБУ, Управління державної охорони УкраїНII, 

органів прокуратури УкраїНІ!, 

Крім того, законопроектом запропоновано скоротити видаТКIІ на: 

надання пільгового довгострокового державного кредиту МОЛОДІІМ сіМ'ЯI\! 

та ОДJlНОЮIМ молодим громадянам на будівництво (реконструкнію) та 

придбання ЖlІтла - на 54,] млн грн (залllшено КОШТІ! у сумі 25,9 млн грн для 
надання пільгових довгострокових державних кредитів МОЛОДІІМ сім'ям та 

ОДИIІОКlIМ молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла за договорами, укладеними з IЮ'НІ'Іальннками у 2013 р,); 
надання державної піДТРIІМКИ для будіВlІІщтва (придбання) доступного 

житла - на І ОО млн грн (на цю мету коштів взагалі не передба'lено); 

РОЗВИТОК фізичної культури, спорту ВИЩІІХ досягнень та резервного 

спорту - на І 09,6 млн грн (заЛІІшено КОШТlI у сумі 570,6 млн ГРІІ); 
держаВlІl!П фонд регіонального розвитку - на 1.429 I\IЛfI грн (нсрелбачено 

] млрд грн); 
очищення побутово-стічних вод I\lіста Калуш - на 38,8 МЛІ! грн (на 1(10 

мету коштів взагалі не передба'lеllO); 

реалізацію ЗагальнодержаВНО'1 цільової програми "Питна вода України" -
на 148, І млн грн (залишено КОШТ!! У сумі 3 І ,9 млн грн); 

збільшення статутного капіталу ДП "Національна атомна 

енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - на 1614 МЛІ! Грll (ІІа 1(10 мету коштів 
взагалі не передбачено); 

поповнеІІНЯ статутного каПІТалу ДП"Дирскція з будіВНlІцтва та 

Уllраl3ління національного проекту "1l0піТРЯlJllі\ експрес" та іllllJlІХ 

інфраСТРУКТУРl!llХ об'єктів Київського регіону" - ІІа 35 МЛІ! Грll (ІІа цю ~leTY 

коштів взш'алі lІе передбачено); 
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державну oiДTPII~IKY ВУГJ\сдоБУВIІIІХ піJlПРllf~IСТВ ІІа часткове [!ОКРІПЛІ 

В1прат і'з собіВ<lртості [отової товаРIІОЇ вуI'їлыlоїї ІІРOJІУКЦЇЇ - 11<:1 1,133,9 ~1J\ll І'р" 
("ЩЛllшеllО КОШТlI у СУl\lі 12.1 б8 МЛJI I'РI1); 

деРЖ<lВIІ)' ПЇJПРІІМКУ будїВlІ!lftтоа вугле- та торфодоБУВIІИХ ГІЇ}!!ІРІІСІ\ІСТВ, 

теХIІЇ'lне llереОСIІ<lIЦСНIІЯ "3азlI<lчеШ1Х IlіДIlРИЄМСТВ - 113 2,364,3 ~ІЛІІ Грll (ІІа 1(10 
мету коштів взагалі !lе lІередбнчеI!О); 

реСТРУКТУРJl3<1цію торфодобувної промисловості Т3 вугіЛhНОЇ Г<lлу"~і, 

зокрема на забезпечення піЛЬГОВl!М побутовим паливом - на 185 МЛІ[ l'рН 

(,JаЛl!шено КОШТlI у сумі 943, І МЛІ! І'РІІ); 
IlіДТРIІМКУ реалізації lІаціонаЛІ,IIІІХ проектів - на 135 МЛІ! ГрН (на І!Ю ~leTY 

кошті в взаП\JI і не передб<lчено); 

'!абезпечення меДI!'!ІІИХ заходів окремих державних програм та 

комплеКС!lllХ заходів програмного характеру - на 112,5 МЛН грн (залltшено 

КОШТlI у сумі 2.178,8 MJI\1 грн); 
реалізацію пілотного проекту щодо за!lровадження державного 

регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертоні'IflОЮ 

хворобою - на 52,7 МЛН грн (залишено КОШТИ у сумі 138,9 МJIIІІ'РН); 
придбаllНЯ МСДl!'НЮГО обладнання ДУ "HaYKOBO-llраКТІIЧIlIIЙ меДIІЧl!ІІіі 

центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я 

України" - на 70 млн грн; 
придбання меДllЧНОГО автотранспорту для закладів служби екстреllОЇ 

медичної допомопr - на 625 МЛІ! грн (на ІНО мету коштів взагалі нс 

передбачено ); 
фінансове зпбезнечення цільових проектів екологічної модерн і 'заЦІ І 

підприємств - на 561,7 млн ГрІ! (залишено кошти у сумі 677,6 млн грн); 
будіВНIІЦТВО та рсконструкцію берегоукріплювальних і гідротехні'IІIIIХ 

споруд у бассйні р, Сіверський Донець - на 180 млн грн (відповідні заходи 
ПРОПОНУfТЬСЯ здійснюватися в межпх бюджетної програми 2407070 "Захист від 
шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподаРСЬКlIХ 

угідь"); 

оздоровлення і віДПОЧIІНОК дітеіі, які 1І0требуюп, особливої УВ<lГ\І та 

підтримки, в ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВ'lОму таборі )Щ "Молода Гвардія" - на 79,9 МЛІ! 
грн ('3алишеIlО КОШТlI У сумі 54,3 млн грн), 

Як 'зазначається У ПОЯСШОВШlьній записці до законопроекту, уточнення 

показників місцевих бюджетів серед '3 іншого здійснено з урахуванням 

особливостей взаємовідносин між державним бюджетом та бюджеТШ\1l1 

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, відповідно до яких видатки 

місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюються зп рахунок та в межах усіх доходів, шо сплачуються 

(перераховуються) на території Автономної Республіки Крим та МІста 

Севастополя, без зпстосування механізму вирівнювання тп надання з 

державного бюджету міжбюджетних трансфертів, При І(ЬОМУ, в оновленому 

додатку N~ 11 до Закону зафіксовані станом ІІа 18.03,2()14 р, обсяп! 

~lіжбlOджеТІІIIХ трансфсртів (дотанії 13Іlрівнювання, додат ко [Ш Х дотацііі, 

субвенцііі), щО БУЛI! нащші (іюдіКСТПМ ЛВТОНОМІІОЇ Республіки К[тl\f і ~liCTa 

LеВ<1СТОIIOJIЯ 3 ЛСрЖНВlIОI'О (іlOджету, з ОДІІО'ШСІШМ ВllКЛІОчеШlіШ 
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~lіжбюджеТlІIІХ ТРПf1сферті[J IІLOДО 111К11Х міснеНIІХ бююкстів "j додатків М? 6, 7, 
І О ЛО Закону. 

У заКОllOпроекті ОIJТII1\lі'ЮІШНО перелік міжБIOДЖСТ!ІІІХ траllсфертів, 11\0 

ІІадаюл,ся "j ЛСР)IШ[JIIОГО бюджету 1\1 ісцевим бlOджета~l, та 131ПIlН'lено у CY~li 

124.327,5 млн ГрІ!. 
При цьому, зменшуються обсяги: 

дотації вирівнювання місцевим бюджетам - на 2.2 І 4,8 млн грн; 
додаТКОВIІХ дотацій місцевим бюджетам - ІІа 477,1 МЛlI грн, зокре1\Ш на: 
- ВllрівнюваIlНЯ фінансової забе:зпеченості місцеВIІХ бюджетів - нп 

47,1 МЛІ! грн; 
- Вllплату надбавок за обсяг та якість ВІІКОІШІЮЇ роБОТIІ меДI1ЧНІll\1 

праціВНIІКПМ зпклпдів ОХОРОНІ! здоров'я, що надпют!' перВIІIІІІ)' меДIІ'!IIУ 

допомогу, у непіЛОТIІИХ регіОIlПХ - І 50 млн грн; 
субвенцій із зпгального фонду державного бюджету - нп 2.688,8 1\IЛН ГрН, 

зокрема ІІа: 

- здійснення державних програми соціПШ,1І0ГО "3аХIІСТУ - ІІа І .9З 7,6 млн 
грн (у зв'язку із зміною розмірів соціальних стпндартів); 

- придбання ВlІтратних матеріалів для закладів ОХОРОНІ! здоров'я тп 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії - на 180,2 млн ГрІ!; 
- придбаНІІЯ медикаментів та виробів медичного ПРИЗІІачення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги - на 185,1 млн ГГJII; 
- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб 

з гіпертонічною хворобою - на 52,7 млн грн; 
- облпсному бюджету Черкаської області 11<1 проведення заходів "3 

відзначення 200-річчя від ДНЯ народження ТараС<l IllеВ'lенка - Н<І 25 МЛН грн; 
- будівництво сучасної регіональної лікаР11і швидкої медичної ДОПОМОГlІ 

в місті Донецьку - на 50 млн грн; 
- створення регіонального центру наДallllЯ адміністрапІВННХ ПОСЛУІ" - ІІа 

зо млн грн; 

- будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію 

лікаРНЯНIІХ споруд та закупівлю високовартісного медичного обm.lДlШlllІЯ для 

Донецького обласного клінічного територіалыІгоo медичного об'єднання - на 

70 млн грн; 
- будівництво під'їЗІІОЇ дороги та зовнішньо-інженеРЮ1Х мереж ДО 

інноваційного парку Біонік Хілл - на 12 млн грн; 
- будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок 

Дніпропетровського метрополітену - на 29 МЛІ! ГРll; 
- погашення частини кредиту, залученого на оновлення ппрку автобусів 

та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до НРО[Jедення в Україні 

фінальної чаСТI!НИ чемпіонату Європи 2012 року з футболу - на І оо МЛН грн. 

Поряд з тим, на І ,48 млрд грн скорочуються видатки державного фОI!ЛУ 
регіонального РОЗВИТКУ (до І млрд ГРІІ). 

І30дllочас, зпмість субвенції "3 деРЖ<lВНОГО бюджету MiclteВlIf\1 БЮі\жетам 
на ЗДНІснеНI1Я заходів щодо со[{іалhIlо-економіЧIlОI'О РОlВllТКУ ОКРС1\ll1Х 

теРlІторій (розподіл якої в обсязі І.ОЗУ млн rl1ll lдііlclІено у ЧIІНIIОf\1У ЛlЩ<lТКУ 

.N1! 11 до ЗаКО11У як скшщов(іі деРЖПIlIIОJ'О ФОНДУ РСI'іОН<lJlhIЮI'О ]1()1ВIIТКУ), 
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псрслбачаеться OKpel\ta бюджетна ПРШ'раI\Ш з надання такої субl3еш!ії в обся'!і 

5()О МЛН Грll, ПР" HI,OI\\Y, У новій рсдакції cTalTi 21 ЗаКОIlУ Вll1начається, що 

j1О'!rюділ IІієї суб13Сlщії '!ДіЙСНlОваТlrмсться Урядом за погоюкеllfrЯI\\ з Комітетом 

з IІI1Пнrь бюджету, 

Крім ТОІ'О, ІЗ уточнеllій редакції ІІУНКТУ 7 ПрикінцеВIІХ положень Закону 
пропонується ДОРУЧІІТИ Кабінетом Міністрів України: 

за результатами щоквартального виконання Державного бюджету 

У країни у 2014 році вносити пропозиції щодо підвищення соціалыllхx 

стандартів та Їх фінансового забезпечення; 

за результатами ююпих заходів ЩОДО забезпечеНIІЯ ПОЗІПІІВНИХ зрушень у 

розвитку економіки у першому півріччі 2014 року внести пропозиції СТОСОВІЮ 
відновлення обсягів видатків на виконання першочергових соціальних та 

економічних програм з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів 

України державних цільових програм. 

Згідно із звітом про виконання державного бюджету за січеНЬ-ЛІОТIlі1 

2014 р. доходи загального фонду дсржавного бюджету становнли 46,2 млрд грн 
або 90,2% плану ІІа цей період (менше на 5 млрд грн), державні запозичення -
21,3 млрд грн або 37,7% плану на цей період (менше на 35,2 млрд грн), 

надходження від приватюації держаного майна - 45,7 МЛІІ грн або 4,6% плаllУ 
на цей період (менше на 954,3 млн грн). 

Необхідно зазначити, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2014р. H~65 «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету» затверджено заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів, передбачених для УТрllмання 

органів державної влади та інших державних органів, утворених органами 

державної влади підприємств, установ та організацій, які ВІІКОРІІСТОВУЮП, 

КОШТІІ державного бюджету. Крім того, відповідно до Розпорядження Кабінету 

Міністрів УкраїIІИ від 01.03.2014 р. H~ 156-р «Про заХОДІ! щодо збалансування 
міспевих бюджеті в у 2014 році в процесі їх виконання» доручено місцеВIІМ 

держадміністраціям затвердити протягом місяця план заходів ЩОДО наповнення 

місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у 

тому 'Нlслі за рахунок детінізацїі економіки, дотримання жорсткого реЖIІМУ 

економії бюджеТНIIХ коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліНІ!, 

Слід звернути увагу, що згідно із законами України від 24.02.2014 р. 
H~ 776-УІІ та від 17.03.2014 р. H~ 1128-УІІ «Про внесення змін до ЗаКОfJУ 

України «Про ДержаВIllIі1 бюджет України на 2014 рік» вже було зменшено 
окремі видатки державного бюджету відповідно на 1.965,5 МЛІІ грн (для 

встановлення щщаткі13 на позачергові вибори ПреЗllДента України) та ІІа 

6.882,4 МЛ!! грн (для збільшення видатків на резервний фонд). 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїIІИ 

у своєму ВИСНОВКУ дО законопроекту надало зауваження до положень такого 

3<lКОllопроекту. Зокрема, ГНЕУ відм і ТI1JIО , що 13несення заПРОПОlІоваНIIХ З~fіll 

міСТІІТЬ [Іевні соціальні РИЗИКlІ, оскільки їх заПРОf!адження в lІершу 'ІСРІ"У 

IIОЗШ\ЧIІТЬСЯ на мало'щбезrІсчеllllХ Пl соціально незахищених верстах населення. 

н оБГОf!ОРСllllі 

ЧорrrОВОЛСIІКО О.В., 

браЛIІ участь народні депутаТІ! -
ЗаБОЛОТНllіі г.м., Деркач Л.Л., 
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Медуниця О.В., КплеТIІИК О.М., еЛІт Т.Я., ШIШПJ1ПЛЮК В.В., п тuкож Перший 

ЗПСТУIІІІI!К Міністра фіШlНсів УкраїШI Мярковськиіі А.І., ЗПСТУПНlIК Міністра 

внутріШllіх СПJlПВ УКJ1аїIІН - керіВlІlІК апарату Чеfiотар с.1., ]UCТУПI!IIК MillicTJ1a 
оБОРОllІ1 УкраїlІ1! Мехед П.М., директор Депаrтаf\lенту фіlШllсів MilIicTerCТBa 

оборони України Марко 1.10. 

ПРИ обговоренні даного питання члени Комітету та окремі головні 

розпорядники бюджетних коштів висловили численні зауваження до положень 

законопроекту (зокрема, щодо застосоваНIІХ підходів до скорочення ОКJ1емих 

видатків державного бюджету). 

'3а наслідками обговорення ІІПРОДНІІЙ депутат - секреТПJ1 Комітету 

llJкварилюк В.В. запропонував спочатку постаВIПИ ІІа голосування ПРОПО1l1цію 

Уряду (щодо прийняття законопроекту за реєстр. N~ 4575 1а основу і в цілому 

як 1аКОIІ). Така ПРОПО1иція не отримала достатньої кількості голосів наРОДНllХ 

депутатів - членів Комітету. 

Зважаючи на зазначене, Голова Комітету Гєллєr Є.Б. заПрОllонував 

підтримаНІ таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді 

законопроект 1а реєстр. N24575 прийняти за основу із скороченими строками 

його підготовки до другого ЧИПШIlЯ. Така пропозиція підтримана більшістю 

народних деIlутатів - членів Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

РекомендуваТIІ Верховнііі Раді УкраїНІ! ІІроект Закону У країlll1 про 

внесення змін до Закону УкраїIІИ «Про Державний бюджет України ІІа 

2014 рік» (реєстр. N~ 4575), поданий КабіІІетом Міністрів УкrаїIIІІ, за 

результатам!! розгляду у першому Чl!танні пршlНЯТIІ за ОСНОВУ та ДОРУ'II1Т1І 

Комітету з Пl!тань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з 

урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціаТIIВIІ, 

скоротивши строки подання та розгляду таких зауважень і ПРОГlОЗIЩIIІ 

наполовину, та внест!! його на rозгляд Верховної РаДІ! України у другому 

читанні. 

ГолосуваЛІІ: «За» - 27, «ПрОТl1» - О, «утримались» - 3. 

5. Різне. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бююкету ІІа квітень 2014 року. 

ВідміПIЛ І!: 

Згідно із частиною третьою статті 43 Закону У країIІІІ «Про KO~IITeТlI 

Верховної РаДJl України)} РО1клад засідань комітету не менш як на 

ДВОТlIжнеВIІЙ термін складається головою комітету ·3 ypaXYBUHII}fM календаРIІОГО 
плану роботи Верховної РаДІ! України, доручень Верховної РаДl1 УкраїIІИ, 

ГОЛОВІ[ Верховної Ради УкrаОllIИ, стану підготовки ПIfТ(1НЬ до rО'ЗГЛЯJlУ і 

затперджусться Шl1асіданні KO~liTeTY. 
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[lостшlОВОЮ ВеРХОВIІОЇ РПДlI У КРПЇІІІ І ВІД 06.02.20 1"1 N~ 73~- \іІІ 

'!ПТВСРДil\СI!О калсндарнltll ІІШІІІ "РОВСНСІІІІЯ 'ІСТВСРТОЇ сесії Верховної РаДIІ 

У КРПЇItIt СІ)О~ЮГО СКЛНКШІІІЯ. 

З урахуванням Щ,ОJ'О каЛСIІ'щIРНОГО IІлаllУ складено оріЄIІТОВllllіі р()'!клад 

засідань KO~liTCTY Верховної Ради УкраїНIІ з питаllЬ бюджету ІІа квітень 
2014 року (в якому передбачено засідання Комітету Ііа 9, 16 квіТІІЯ 2014 року 
О 15-(0). ПРІІ цьому, ДО РОЗКШІДУ 'JaciJlaHb можуть БУТІ! внесеІІі зміІІІ! 

відповідно ДО доручень Верховної РаДІ! України, ГОЛОВІІ Верховної Рад!! 

УкраїIІI!, ГОЛОВІ! Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з l1I1TaHb бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1aTBcpДIIТlI оріЄIiТОВНll1І рожлад засідань Комітету Верховної РаДІ! 

УкраїlІ1! 1 питань бюджету на квітень 2014 року. 

ГолосуваЛІІ: <<З3» - одноголосно. 

5.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ГОЛОВІ! Комітету 1 !!І1Та!іЬ бюджету Гєллєра СБ. про 

за~lіщеНIІЯ В3КlШТіlllХ посад у секретаріаті Комітету Верховної Ради УкраїНIІ '3 

ПllТань бюджету. 

ВідміТIІЛIІ: 

У 'ш'язку 1 ВlІвільненням lІоеад у секре1'аріаті Комітету Верховної РаДІI 
України з ПlІтань бюджету для зарахування рекомендуються осоБІІ, що 

перебувають у кадровому резерві ІІа заміщення цих lІосад, відповідно ІІа посад!! 

головних консультантів - Кочергіна Наталя Василівна та Братцева Людмила 

Валеріївна, старшого консультанта - Новацька Олена Василівна. 

Кочергіна Наталя Василівна, громадянка України, 1978 року народжеНlIЯ, 
освіта повна вища - у 1997 році закінчила ВіННИЦЬКIІЙ технікум М'ЯСНОЇ та 
молочної ПРОМlIсловості за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроЛІ, та 

аналіз господарської діяльності» з кваліфікацією «ekohomict-БУХПlJlТер», 

у 2000 році - КIІЇВСЬКIlі1 державний торговельно-економічний університет 'За 

спеціальнісТіО «облік і аудит» з кваліфікацією «економіст з обліку і aYДIIТY». 

TpYJlu13Y діяльність розпочала у 1997 році II Управлінні соціального 

зах!!сту населення по Староміському району м. Вінниця, де працювала на 

посадах інспектора та заСТУПНlІка началЬШIJ{а управління. З 200 І по 2003 рок!! -
спеціаліст 11 категорії та заступник начальника управління-начальник відділу в 
Управлінні Пенсійного фонду України в Староміському районі м. Вінниці, 

з березня по липень 2003 року - заступник начальника відділу в Управлінні 

Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва. На даний час 

обіймає посаду головного економіста-фінансиста Департаменту фінансів 

соціальної сфери Міністерства фінансів України, де працює з 2003 року. 
ПРИСВОЄНО восьмий ранг державного службовця. Має належний рівень 

професіЙlІІlХ знань та практичний досвід роботи у сфері держаШIІІХ фінансів. 

Брuтцева ЛЮДМllла Валеріївна, громаЮlІІка УкраїНІІ, 1964 року 
IІnРО)lження, освіта повна Вllща у 1993 році закіН<J1JJ13 КІІЇВСЬКІІІІ 

автомобілыl-дорожllіііi іНСТIІТУТ 1 кваліфіканіf'l{) «іllжеlIср-еКОНО~lіст». 
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1\1а(' піДllОвіJllll!l1 piBeНl, IІрофесіііllllХ ЗIlа!I!. ти "РПКТIЧllllіі ll()свіll ро б 0'1 11 У 
сфсрі ДСРЖ,lВIІIIХ фіllансів. 3 1993 110 2001 рік IIРШllOвала у Міllісгсрстві 

фінаІ!сів УКР:JЇШІ на IlОса]щх еКОlІоміста !lСРIІІОЇ IC<lТСІ'ОРIІ, провіЛlIOI'l) 
економіста, І'ОJJOВІЮГО ekohomicta-фінаНСllсти вілліJ1У бlOджеТlІІIХ lІормаТlІвів та 

міжбlOджеТIІОГО регулювання У привління теРlІторішlЬІШХ бюджетів 

ДепартамеllТУ по бюджету. З 200 І року працює ГОЛОВІІІІМ спеціалістом 

Департаменту з питань надходження та ВIІКОРllстання коштів держивного 

бюджету в регіонах Рахункової палаТІІ. 

Має ШОСТIlЙ ранг державного службо,щя, 

Новацька Олена ВаСIlлішщ громадянка УКРПЇНІІ, І 984 року народжеllllЯ, 
освіта повна вища у 2006 році заКlIIЧllла КиїВСЬКІІІ! нюrіОllaJlьНІІіі 

економіЧНIІЙ університет імені Вадима ГеТЬМШ!а 1а снеціальністlО «фіllШIСII» 

з кваліфікацією магістра з фінансів, у 20 І О роні - Київський напіОНШIІ,IIІIЙ 

університет імені Тараса llJевченка за спеціальністю «праВО11НIВСТВО» 1 
кваліфікацією юриста (з відзнакою), 

Трудову діяльність розпочала у 2006 році і по теперішній час праlllОЄ в 

Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації та обіймає 

посаду головного економіста 1 2008 року, 
Присвоєно дванаДІ{ЯТИЙ ранг державного службовця, Має віДIJовідний 

рівень професійних знань та навичок. 

УХВАЛИЛИ: 

І, Рекомендувати для зарахування до секретаріату Комітету з ПlІтань 

бюджету на посади головних консультантів - КочергіllУ Наталю ВасиліВIlУ, 

Братцеву Людмилу Валеріївну, старшого консультанта - Новащ,ку Олену 

Василівну як таких, що перебувають у кадровому резерві на зайняття посад 

державної служби у секретаріаті. 

2. Голові Комітету з питань бюджету направити відповідне ПОДaJШЯ та 

витяг із протоколу цього засідання Керівнику Апарату ВеРХОВIІОЇ Ради України, 

ГолосуваЛІІ: «За» - одноголосно. 

Голова Комітету Є.Б. Г(,JlЛЄР 

Секретар Комітету В.В. ШкварилlOК 
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