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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України. 

(За cnUCKOAt) 

2. Про звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

3. Про піJ\ГОТОВКУ до другого читання проекту Закону УкраїНІ! про 

В!IСССlIІ!Я змін до Бюджетного кодсксу України щодо нривеДСIІНЯ ііого у 

відповідність з Конституцією України (реєстр. N!! 4160). 



4. Різне. 
- Про оріентовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

травень 2014 року. 
- Інформація Голови Комітету з питань бюджету щодо погодження у 

Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа-погодження 

перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

молоді та спорту України (розпорядження КМУ N~ 269-р). 

1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію секретаря Комітету з питань бюджету Шкварилюка 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 ВПЛІІВУ ІІа покаЗIIИКИ бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо приведення його у відповідність з КонституціClО України 

(реестр. N24161 від 21.02.2014, народні депутати України Благодир !О.А., 

Пинзеник В.М. та ін.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення контролю за здійсненням заходів у сфері 

боротьби з організованою злочинністю, тероризмом і протидії КОРУlJl1ії та 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(реестр. N24249 від 24.02.2014, народні депутати України Кличко В.В., 

Джига М.В. та ін.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо приведення їх у відповідність з Конституціею України 

(реєстр. N!! 4157 від 19.02.2014, народні депутати України Жванія д.в., 

Стаднійчук Р.В. та ін.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до статті 8 Закону 
України «Про громадські об'єднання» щодо колективного членства 

(реестр. N~ 4309 від 27.02.2014, народний депутат України Павелко А.В.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» (щодо удосконалення механізму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу) 

(реєстр. N!! 4278 від 25.02.2014, народний депутат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання порядку розгляду окремих категорій спорів 

(реєстр. N!! 4142 від 14.02.2014, народний депутат України ПИЛllпенко НЛ.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін 110 деяких заКОllолаВЧIІХ 

актів України щодо ВВСДСННЯ в СКСlIлуатаціlO об'єктів IIСРУХОI\.ІОI'О майна, 
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зБУДОШШJlХ без дозволу на виконання будівеЛblIИХ робіт (реєстр. N~ 4126 
від І І .02.2014, народний депутат України Дмитрук М.І.). 

(У зв 'Я5Ку з ти.н, ЩО заКОllоnроект за реєстр. NJг 4126 автором 

відКJ/I/КШIO, ріlllUI/І/Я Комітету з l111mаllЬ бюд.J/сеmу не надСllлаmll nрофілыlлrуy 

Комітету, а залишuти у справі цього заКОllоnроекту.) 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державні нагороди України» ЩОДО вручення Героям України ордену 

Свободи за здійснення визначного геройського вчинку (реєстр. N~ 4З20 

від 28.02.2014, народний депутат України Васюник [.В.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус народного депутата України» (щодо запитів народних депутатів 

України) (реєстр. N!! 4308 від 27.02.2014, народний депутат України 

Кошулинський Р.В.). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення доповнень до статті 9 Закону 
України «Про вибори Президента України» (ЩОДО уточнення змісту поняття 

«проживання вУкраїні») (реєстр. N~ 4368 від 05.03.2014, народний депутат 

України Міщенко с.г.). 

І .1.11. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері 

комунальних 110СЛУГ (реєстр. N~ 4144 від 14.02.2014, народний депутат України 
КаLtуба с.В.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та 

реєстрації у них місця проживання), (реєстр. N2 2ЗЗ6а (доопрац.) від 04.02.2014, 
народні депутати України Шипка А.Ф., Бандуров В.В.). 

1.I.ІЗ. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«[ Іро іпотеку» (ЩОДО припинення всіх зобов'язань із кредитного договору 

внаслідок повернення предмету іпотеки) (реєстр. N~ 4361 від 05.0З.20 14, 
народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (ЩОДО усунення законодавчо установлених протиріч між різними 

актами законодавства) (реєстр. И~ 4132 від 12.0:2.2014, народНІ депутаТІ! 

України Дзензерський Д.В., Риженков О.М.). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо уніфікації термінології у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення) (реєстр. N24133 від 12.02.2014, народний 
депутат України Мірошниченко !О.Р.). 

І .1.16. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо заборони сумісництва посади почесного ректора 

(президента), начальника, директора ВИЩОГО навчального закладу державної та 

комунальної форми власності (реєстр. N!! 4380 від 07.03.2014, народний депутат 
України Томенко М.В.). 
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1.1.17. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» (реєстр. N~ 4387 від 07.03.2014, народні депутат!! 

УкраїlIИ Мирний о.n., Мірошниченко І.М.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (ЩОДО публікації даних про відшкодування ПДВ) (реєстр. N!! 4384 
від 07.03.2014, народний депутат України Пинзеник В.М.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (ЩОДО визначення та обчислення строків) (реєстр. N!! 4364 
від 05.03.2014, народний депутат України Васюник 1.8.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення доповнень до Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» (щодо врегулювання питань, періодичності, строків виплати 

допомоги по безробіттю) (реєстр. N~ 4331 від 28.02.2014, народний депутат 
України Міщенко с.г.). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про застосування амністії в Україні» (щодо уточнення порядку застосування 

амністії у разі набрання чинності законом про амністію до закінчення 
досудового розслідування та під час судового розгляду) (реєстр. N!! 4373 
від 06.03.2014, народні депутати України Деревляний В.Т., Шлемко Д.8.). 

І .1.22. Проект Закону України про внесення змін до статті 17 Закону 
України «Про Конституційний Суд Україню) (щодо приведення у відповідність 

із Конституцією України) (реєстр. N!! 4381 від 07.03.2014, народний депутат 
України Кошулинський Р.В.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення доповнень до статті 6 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» (ЩОДО надання можливості подавати звіт шляхом 
надсилання поштою) (реєстр. N~ 4359 від 04.03.2014, народний депутат України 
Міщенко с.г.). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення єдності судової практики (реєстр. N~ 2203 
(доопрац.) від 24.02.2014, народний депутат України Одарченко ІО.В.). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО забезпечення єдності судової практики (реєстр. N!! 2203-1 
від 05.03.2014, народні депутати України Кошулинський Р.8., Романюк р.с., 
Чернега Р.Т.). 

І .1.26. Проект Закону України про внесення змін до прикінцевих 

положень Земельного кодексу України (ЩОДО зміни цільового призначення 

земельних ділянок в окремих випадках) (реєстр. N!! 4053 від 29.01.20 J 4, народні 
депутати України Мірошниченко І.М., Мирний О.Б. та ін.). 

1. J .27. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про фермерське господарство» ЩОДО надання земельної ділянки для ведення 
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фермерського господарства із земель державної власності (реєстр. Н!! 4048 
від 29.01.2014, народний депутат України Дмитрук М.1.). 

1.1.28. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законів 

України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України) 

(реєстр. Н!! 4354 від 04.03.2014, народні депутати У країни Тарасюк Б.!., 

Королюк В.А., Чорноволенко О.В.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесеШ·ІЯ змін до статті 30 Закону 
України «Про акціонерні товариства» (щодо спрощення процелури виплати 

дивідендів акціонерам) (реєстр. H~ 4383 від 07.03.2014, народні депутати 

України Воропаєв 10.М., ДолжеllКОВ 0.8.). 

1.1.30. Проект Закону України llРО внесення змін до Закону України 

«Про оплату праці» щодо посилення державного контролю за додержанням 

законодавства про оплату праці (реєстр. Н2 4311 від 27.02.2014, народний 

депутат України Королюк В.А.). 

1.1.31. Проект Закону України про заходи щодо притягнення до 

відповідальності деяких категорій посадових (службових) осіб, винних в 

адміністративному та кримінальному переслідуванні учасників масових акцій 

протесту у період з листопада 2013 року по лютий 20 І 4 року (реєстр. Н2 4424 
від 13.03.2014, народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

1.1.32. Проект Закону України про внесення 1мін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі 

реабілітації померлого) (реєстр. Н2 4504 від 20.03.2014, народні депутати 

України Павловський А.М., Стець Ю.Я., Бригинець О.М.). 

1.1.33. Проект Закону України про усунення негативних наслідків та 

недопущення переслідування та покарання осіб внаслідок подій, які мали місце 

під час автопробігу 29 грудня 2013 року (реєстр. Н2 4084 (доопрац.) 

від 22.02.2014, народний депутат України Яворівський В.О.). 

].] .34. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основи національної безпеки України» щодо визначення засад 

енергетичної беЗІІеки України (реєстр. Н2 4337 від 03.03.2014, народний депутат 
України Васюник І.В.). 

1.] .35. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо пріоритетного зарахування членів скаутських організацІИ 

України до навчальних закладів Служби безпеки України, Міністерства 

оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (реєстр. Н2 43] 5 
від 27.02.20]4, народний депутат України ВаСЮНИК І.В.). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо охорони атмосферного повітря) (реєстр. Н2 3130 (доопрац.) 
від 07.02.2014, народний депутат України Головко В.А. та ін.). 

1.1.37. Проект Закону України про внесення змін до розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України щодо особливостей обігу земель 

сільськогосподарського призначення після спливу терміну дії мораторію 

(реєстр. H~ 4285 від 26.02.20]4, народний депутат України. Капешік ГI\1.). 
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1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до статті 122 
Земельного кодексу України щодо уточнення повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин (реєстр. X~ 4286 від 26.02.2014, народний депутат України 

Калетнік Г.М.). 

1.1.39. Проект Закону України про внесепня змін до Цивільного 

ПРОІ(есуального кодексу України щодо урегулювання порядку сплати судового 

збору малозабезпеченими громадянами (реєстр. X~ 4406 від 12.03.2014, 
народний депутат України Королюк В.А.). 

1.1.40. Проект Закону УкраїНІ! про внесення зміни до статті 177 
Сімейного кодексу України (щодо захисту житлових [[рав дитини у випадку 

порушень Їх батьками) (реєстр. X~ 4430 від 13.03.2014, народний депутат 

України Сольвар Р.М.). 

1.1.41. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (щодо 

уточнення порядку формування складу Національної ради України з ІІІIТШIЬ 

телебачення і радіомовлення) (реєстр. Х2 4282 від 26.02.2014, народний депутат 
України Княжицький М.Л.). 

1.1.42. Проект Закону України про внесення змін до статті 67 Закону 
України «Про нотаріат» (щодо переліку документів, необхідних для 

оформлення права на спадщину) (реєстр. Х24139 від 13.02.2014, народний 

депутат України Сл юз ТЯ.). 

(У зв 'язку з mU.JI1, ЩО зако//оnроект за реєстр.М 4139 вва,ж'асmься 

автором відкликаllUМ, ріше/ll/Я Кш/їтеmу з питань 6юд.?/сеmу не надС1lлати 

профільному Комітету, а заЛИUlИmи у справі цього законопроекту.) 

1.1.43. Проект Закону України про заборону вибіркового правосуддя 

(реєстр. X~ 4165 від 2/.02.2014, народний депутат України Абдуллін О.Р.). 

1.1.44. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 'іх обтяжень» 

(щодо можливості реєстрації прав незалежно від місця розташування об'єкта за 

вибором заявника) (реєстр.Х2 4558 від 25.03.2014, народний депутат України 
Фаєрмарк с.0.). 

1.1.45. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» (щодо періодичності проведення планових перевірок) 

(реєстр.Х24553 від 25.03.2014, народні депутати України Барвіненко В.Д., 

Герега О.В. та ін.). 

1.1.46. Проект Закону України про денонсацію Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 

(реєстр_ Х2 0075 від 19.03.2014, народний депутат України ПаJlькеви'{ 0.1.). 

1.1.47. Проект Закону Укра'іни !ІрО внесення змін до ста'пі 15 Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і обіl'У Сl!lJрту еТI!JЮВОГО, 

КОIll,ЯЧІЮГО І ПЛОДОВОГО, aJІкоголыJIхx напоїв та ТЮТЮIЮВlfХ Ішробію> (ЩОДО 
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торгівлі ВИllор0611010 продукцією) (реєстр. N~ 4545 ВІД 25.03.2014, наРОДНIІЙ 
ДСІІутат УкраїНІ! ДМІПРУК М.І.). 

1.1.48. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 
акті 13 УкраїIІИ щодо '~асвід'!еIIНЯ справжності підпису на документах та вірності 

копій докумеllтів (реєстр. N~ 4405 від 12.03.2014, народні депутати УкраїНІ! 

Тігіпко с.Л., Фабрикант с.с.). 

1.1.49. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо удосконалення адміністрування податків, зборів (обов'язкових 

платежів) (реєстр. N~ 4486 від 19.03.2014, народний депутат України 

Долженков 0.8.). 

1.1.50. Проект Закону України про внесення змін до статті 255 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (щодо відміни права складання 

органами внутрішніх справ протоколів за порушення правил торгівлі і надання 

послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 

громадянами, які займаються підприємниц!,кою діяльністю та правил торгівлі 

Ііа ринках) (реєстр. N~ 4514 від 21.03.2014, народні депутати України 

Тігіпко с.Л., Фабрикант с.с.). 

1.1.51. Проект Закону України про внесення змін до деяких "3аКОНОJlавчих 
актів України щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і 

виписок "3 ІІИХ та справжності підпису на документах (реєстр. N~ 4582 
від 27.03.2014, Кабінет Міністрів України). 

(У З6 'юку З 117 ZlA І, ЩО заКОJlоnроект за реєстр. м! 4582 ВеРХО6НОЮ Радою 
Україl11l ПРUZЇЮll1lО ЯК ЗаКОIІ, рішеJlНЯ Комітету з питань 6юд.J/сеmу І/е 

lІадСUЩП1и профільнолtу Колtїтету, а ЗШI1l11ШП111 у справі цього заКОІlОl1роеК172У) 

1.1.52. Проект Закону України про внесення змін до Закону Україн!! 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

(ЩОJlО порядку призначення та звільнення Голови та членів Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) 

(percTr.N~4601 від 28.03.2014, народні депутати України БєльковаО.8., 

Єдін О.Й.). 

1.1.53. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧI!Х 
актів України щодо захисту прав інвесторів (реєстр. N~ 4586 від 27.03.2014, 
Кабінет Міністрів України). 

(У З8 'ЯЗКУ З тzш, що законопроект за реєстр. м! 4586 ВеРХО8"ОЮ Радою 
Україl/и прий//ято як ЗаКОIl, ріше/lНЯ Комітету з nшnа1/Ь бюджету lІе 

надСllлати nрофілыl.IІуy Комітету, а залUUl1lтu у справі цього заКОllопроекту.) 

1.1.54. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вдосконалення 

процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених 

центральними органами виконавчої влади (реєстр. N~ 4584 від 27.03.2014, 
Кабінет Міністрів України). 
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(У зв 'язку з П11LН, ЩО заКО/ЮJ1роекm за реєстр. N! 4584 Верхов/lОЮ Радою 
Украї//ll J1Рllllllяmо як 3ако//, ріlllе/ll/Я Ko.~Iimeтy з mlllШ/lЬ бюд.J/сеmу //е 
lІадсилатu nрофілыfrуy Комітету, а заЛl/шuти у справі /{ього З{/КО/lOl1роеюnу.) 

І. І .55. Проект Закону УкраїIJИ про внесення змін до Закону України 

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

(щодо врегулювання питань реєстрації) (реєстр. И!! 4600 від 28.03.2014, наро.,\ні 
депутати України Зубко Г.Г., Барвіненко В.Д. та ін.). 

І. І .56. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення захисту прав інвесторів під час інвестування 

(фінансування) будівництва житла (реєстр. И!! 3 І 74 (доопрац.) від 28.03.2014, 
народні депутати України Головко В.А., Зубко ГГ). 

І .1.57. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (ЩОДО тимчасового доступу до інформації в електронних 

інформаційних системах) (реєстр. И~ 4567 від 26.03.2014, народні депутати 

України Омельченко ВЛ., Гіршфельд А.М. та ін.). 

І. І .58. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

"роцесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої 

інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового 

розслідування (реєстр. И!! 4263 від 25.02.2014, народні депутати України 

Паламарчук МЛ., Сас с.В.). 

І. І .59. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» (ЩОДО підзвітності перед населенням) 

(реестр. И!! 4594 від 27.03.2014, народний депутат України Табалов А.О.). 

І. І .60. Проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону 
України «Про державну службу» (щодо граничного віку перебування fШ 

державній службі) (реєстр. И~ 4505 від 20.03.20 І 4, народні депутати У країНІ! 
Павловський А.М., Стець Ю.Я., Бригинець О.М.). 

1. І .6 І. Проект Закону У країни про заборону діяльності Комуністичної 
партії України (реєстр. И!! 4478 від 18.03.2014, народний депутат України 

Кириленко В.А.). 

І. І .62. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо порядку реабілітації осіб, репресованих по політичним 

мотивам (реєстр. И!! 4546 від 25.03.2014, народний депутат України 
Москаль Г.Г.). 

І. І .63. Проект Закону України про внесення змін до Земельного і 

Лісового кодексів України щодо утримання охоронних зон об'єктів передачі 

елеКТРИ<IНОЇ енергії (реєстр. И!! 4436 від 13.03.2014, народні депутати України 
Груба r.l., Турманов В.І. та іІІ.). 

І. І .64. Проект Закону України про внесення зміни до чаСТIІНИ другої 
статті 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (ЩОДО функцій і 

повноважень СБУ) (реєстр. И~ 4470 від 17.03.2014, народні депутати України 
Медуниця О.В., Стойко І.М.). 
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1.1.65. Проект 'Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо узгодження термінології при визначенні поняття місця 

проживання) (реєстр. N~ 3702 (доопрац.) від 26.03.2014, народні депутати 

України Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 

1.1.66. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України ЩОДО обмеження виплат державним службовцям та особам, які 

перебувають на службі в органах місцевого самоврядування (реєстр. N24511 
від 20.03.2014, народний дспутат України Вознюк Ю.В.). 

1.1.67. Проект Закону України про внесення 'jMiH до деяких законодавчих 

актів України (ЩОДО скасування вихідної допомоги при виході на пенсію 

окремих категорlИ громадян) (реєстр. N24511-1 від 25.03.2014, народні 

депутати України Пинзеник В.М., Розенко П.В.). 

1.1.68. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове 

розслідування (реєстр. N~ 4444 від 14.03.2014, народний депутат У країни 

Паламарчук МЛ.). 

1.1.69. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення окремих процесуальних дій та оптимізацїі 

діяльності органів досудового розслідування (реєстр. N2 4444-1 від 25.03.2014, 
народний депутат України Москаль гг.). 

1.1.70. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» (щодо стимулювання виробництва електроенергії '3 

альтернативних джерел енергії) (рсєстр. N2 4596 від 27 .03 .20 14, народні 

депутати України Москаленко Я.М., Полочанінов В.Г.). 

1.1.71. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 22-1 Закону 
України «Про Антимонопольний комітет України» щодо строку надання 

інформації на вимогу Антимонопольного комітету України (реєстр. N~ 4654 
від 08.04.2014, народний депутат України Бондарєв К.А.). 

1.1.72. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо права споживачів на фото- і відеозйомку у місцях продажу 

товарів) (реєстр. N2 3698 (доопрац.) від 19.03.2014, народний депутат України 
Фельдман О.Б.). 

1.1.73. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про лікарські засоби» (щодо підвищення експортного потенціалу) 

(реєстр. N2 4547 від 25.03.2014, народний депутат України Бахтеєва т.Д.). 

1.1.74. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи 

(реєстр. N24528 від 24.03.2014, народні депутати України Бахтеєва Т.д., 

Сушкевич В.М. та ін.). 

1.1.75. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо виконання рішень Європейського суду з нрав ЛЮДIJlII1 та 

міжнародних судових установ, юрисдикція яких ВИЗШlllа Україною 

(реєстр. N2 4447 від 14.03.2014, народний лепутат України Соболrв с.В.). 
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] .1.76. Проект Закону України про внесення змін до статті 24 Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» (щодо прийняття рішень) (реєстр. N2 4429 
від 13.03.2014, народний депутат України Сольвар Р.М.). 

1.].77. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ті спеціальний 

статус» (щодо упорядкування документів) (реестр. N!! 4549 від 25.03.2014, 
народний депутат України Журавський в.с.). 

1.1.78. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких заКОllOдаНЧllХ 
актів України щодо забезпечення права особи на перегляд СУДОВИХ рішень 

Верховним Судом України та доступу дО СУДОВИХ рішень (реєстр. N!! 4513 
від 20.03.2014, народний депутат України Васюник І.В.). 

1.] .79. Проект Закону України про відновлення законності у діяльності 
Центральної виборчої комісії (реєстр. N!! 4489 від 19.03.2014, народний деllутат 
України Карпунцов В.В.). 

1.1.80. Проект Закону України про внесення змін до статті 26-] Закону 
України «Про дорожній рух» (щодо заборони обмеження руху транспортних 

засобів і пішоходів для забезпечення проїзду кортежів) (реєстр. N!! 4615 
від 01.04.2014, народний депутат України Ляшко 0.8.). 

УХВАЛИЛИ: 

]. Зазначені законопроекти є такими, що не мають впливу ІІа показники 
бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

1.2. ЗаКОllопроекти, які мають ВПJJИВ ІІа покаЗllІІЮI бюджетів, 

у тому 'ШСJlі: 

а) безпосереДllій 

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

законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту 

ветеранів в1ини (реєстр. N2 4081 від 04.02.20] 4), поданий народними 

депутатами України Томенком М.В., Сушкевичем В.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом з метою посилсння рівня соціального заХIІСТУ ветсранів 

війни та членів Їх сімей "РОIlОНУСТЬСЯ внести 1міШІ до Кодексу ·ЩI<Онів про 

працю УкраїНІ! та законів України «l1ро гуманітарну Д()I\о~ЮI·У», «І ]ро статус 

ветеранів війни, гарантії Їх соціального захисту», «Про віЮlУСТЮI». 
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ВіЮlOвіДIІИМIІ змінами, :юкрсма, ПРОПОНУЄТЬСЯ збережеНІ/Я за сім'єю 

померлого іНВ1JліД1J автомобіля, !ШЗІЩНОГО гуманітарною допомогою, ЯКІІМ 

іllваліJl був 'заБС'!llсчеНllіі через органи захисту ІІаселення, ВИЛУЧІІВШИ ВІІ1\10ПІ 

щодо СllлаТI1 lюдаткіfl і зборів (обов'язкових IIJштежів) та терміну користування 

аflтомобілем менше І О років (за ЧІІІІНОЮ редакцією автомобіль, що перебував у 

користуванні інваліда більше І О років за бажанням члена його сім'ї передається 

у Їх власність безкоштовно). 

Слід зауважити, що надання права на отримання автомобіля, визнаного 

гуманітарною допомогою, спадкоємцю померлого інваліда, яким інвалід був 

забезпечений через органи захисту населення, призведе до розширення кола 

осіб, які можуть скористатися таким правом, а також може збільшити випадки 

зловживання при оформленні автомобілів шляхом створення схем ухилення від 

сплати податків, зокрема, юридично оформити авто на осіб, що мають право на 

податкові пільги, а фактично КОРИСТУflатися автомобілем буде інша особа, про 

що зазначає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

Необхідно зауважити, що стаття 38 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачає, що після смерті 

інваліJЩ, дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових 

умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів 

сім'ї може бути переданий у їх власність безоплатно у порядку визначеному 

Кабінетом Міністрів України, тобто ве узгоджується із даною законодавчою 

пропозицією. 

Водночас, зважаючи на вимоги, визначені Порядком забезпечення 

інвалідів автомобілями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.07.2006 N!! 999 (із змінами), щодо повернення після смерті інваліда 

управлінню соціаЛl,НОГО захисту автомобіля, строк експлуатації якого менше 

ніж І О років, та у випадках, не передбачених пунктом 16 цього Порядку, 

'щконодавча пропозиція потребуватиме додаткових витрат державного 

бюджету на забезпечення інвалідів автомобілями. 

ЩОДО ЦlЄl законодавчої IJРОПОЗИЦІІ, Міністерство фінансів також 

відмічає, що виключення із статті 11-1 Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» норми, щодо сплати податкіfl і зборів за ставками, діючими на день 

зді йснеНIІЯ МІІТІІОГО оформлення аflтомобіля, при ІІередачі членам сім 'ї 

померлого інваліда автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким він 

був забезпечений через органи захисту населення, може призвести до 

недонадходження платежів до бюджету. Зауважено, що оцінити обсяги 

недонадходжень неможливо, оскільки, розробником не надано ФінаНСОflО

економічних розрахунків, зокрема, відсутня кількість та ринкова вартість 

автомобілів, що визнані гуманітарною ДОПОМОГОЮ, та можуть бути передані у 

власність одному із членів сім'ї померлого інваліда. 

Крім того, законопроектом пропонується розширити перелік окремих 
пільгових категорій громадян та надати Їм право на пільги, допомоги та 
доплати ВИ'шачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», що потребуватиме додаткових видатків бюджету, джерел 
покриття яких не визначено. 
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Так, запропоновано до осіб, які належать до учасників бойових дій, 

віднести також осіб, які у період бойових дій, були залучені командуванням 

віі1ськових Ч<lСТl1Н і державним!! органі'Заціями до розмінування полів і об'єктів 

народного господарства та осіб, які у період бойових дій, на мінних тральщию\х 

брали участь у траленні бойових мін, встановлених у територіальних і 

нейтральних водах (чинною редакцією такі особи мають бути залучені у 

ВОЄННИЙ та повоєнний час). Відповідно на таку категорію осіб 

розповсюджуватимуться пільги, визначені статтею 12 цього Закону. 
Ра10М з цим, до осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, 

ініційовано включити батьків, дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, та 

неповнолітніх дітей померлих інваЛІДІВ ВlИНИ, учасників бойових дlИ, 

партизанів, підпільників, учасників війни (вилучено обмеження щодо участі 

відповідних осіб у бойових діях певних періодів) та відповідно поширити на 

таких осіб пільги, ВИ1начені статтею 15 зазначеного Закону. 
За попередніми розрахунками Міністерства фінансів витрати для 

надання пільг, передбачених статтею 15 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» щодо оплати житлово-комунаЛЬІ!ИХ 

послуг, проїзду, придбання ліків, зубопротезування, санаторно-курортного 

лікування, виплати одноразової грошової допомоги, підвищення рівня 

пенсійного "Забезпечення тощо становитимуть бли"Зько 12,7 тис. грн в 

середньому на одну особу в рік в умовах поточного року. 

Законопроектом також пропонується збільшення тсрміну додаткової 

відпустки учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, інвалідам та 

учасникам війни, ветеранам війни до ] 4 робочих днів ("Замість двох тижнів) на 
рік та до 2] календарного дня щорічно особам, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, із збереженням заробітної плати при Ті наданні. 

Загалом Міністерство фінансів у своєму експертному висновку до 

зазначеного законопроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту 

матиме вплив на показники Державного бюджету України та вважає 

прийняття такого законопроекту недоцільним. 

З по"Зицїі Міністерства фінансів встановлення державних соціальних 

гарантій громадянам має вирішуватися комплексно, виходячи з ЄДlШIІХ 

принципів та норм в рамках чинного законодавства в сфері СОllіального 

забезпечення з урахуванням соціальної спрямованості політики Уряду та 

фінансових можливостей Державного бюджету України. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічного обгрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують Вlпрати бюджету) і 
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приймаються після 15 липня року, що передує ІІлановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію не 
раніще початку бюджетного періоду, що настає 'За плановим. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів ВIIШИ 

(реєстр. Н24081 від 04.02.2014), поданий народними депутатами України 

Томенком М.В., Сушкевичем В.М., матиме вплив на показники бюджету 

(зменшить надходження бюджету та збільшить витрати бюджету) і у ра·lі 

прийняття відповідного закону до ] 5 ЛИПНЯ 2014 року він має ВВОДИТІІСЯ в дію 
не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно ВІД часу ПРИЙНЯТТЯ 
закону). 

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

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

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо особливості виборів 

міських голів абсолютною більшістю виборців) (реєстр. H~ 4344 від 03.03.2014), 
поданий народним депутатом України Бригінцем О.М. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 

визначено обрання сільських, селищних та міських голів за мажоритарною 

системою відносної більшості, тобто обраним вважається кандидат, який 

отримав більшу, ніж інші кандидати, кількість голосів виборців, які взяли 

участь у голосуванНІ. 

На відміну від чинної системи таких виборів згідно із законопроектом 

передбачається впровадження мажоритарної виборчої системи абсолютної 

більшості для виборів міських голів, що має забе'Зпечити обрання на посади 

голів, які користуватимуться підтримкою абсолютної більшості (понад 50 %) 
виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Відтак, таке завдання пропонується реалізувати шляхом проведення другого 

туру виборів (повторного голосування), в ході якого виборці голосуватимуть за 

одного з двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців у 

першому турі. 

ВОДf!О'ШС пропонуються уточнення до положень ЧИНІЮГ0 Закону 8 частині 

!lіДГОТОВI<И та проведення ПОВТОРНОГО голосування. Зокрема, щодо організації 

роботи виборчих комісій між днем виборів та днем повторного голосування, 

складання і УТОЧllення списків виборців, ведення передвиборної агітації перед 
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повторним голосуванням, виготовлення, обліку та використання ВІ160РЧИХ 
бюлетенів для повторного голосування, організації голосування в день ПОВТОРНОГО 

голосування. 

3важаючи, що відповідно до статей 60 та 61 3акону України «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцеЩIХ рад та 

сільських, селищних, міських голів» фінансове забезнечення чергових виборів 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (що нередаються 

місцевим бюджетам у вигляді субвенції), запропоновані у законопроекті заходи 

з організації повторного голосування потребуватимуть додаткових коштів з 

державного бюджету. 

З огляду на положення статті 60 чинного 3аКОIlУ, повторні вибори 

міського ГОЛОВІ! мають проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Тому, у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, як 

передбачено у законопроекті, організація і проведення ПОВТОРНИХ виборів 

викличе необхідність вишукання додаткового ресурсу з місцевих бюджетів. 

При цьому, у пояснювальній записці до заКОlІонроекту зазначено, що його 

реалізація не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету, і 

відповідно в порушення вимог частини третьої статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до 
законопроекту не надано належного фінансово-економічного обrрунтуваllНЯ 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицш для досягнення 

збалансованості державного і місцевих бюджетів. 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у 

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

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект 3акону України про внесення змін до 3акону України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіЛl,СЬКИХ, 

селищних, міських голів» (щодо особливості виборів міських голів абсолютною 

більшістю виборців) (реєстр. N24344 від 03.03.2014), поданий народним 

депутатом України Бригінцем О.М., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за ЦИ1\\ року залежно від часу 
прийняття закону) 

2. Це рішення надіслаТІІ Комітету Верховної РаДl1 УкраїIІІ! з ШlТань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

14 



1.2.3. СЛУХАЛИ: 
111формацію про проект Закону України про внесеНІІЯ ЗМІІІ дО 

Податкового кодексу України (щодо податків та зборів '3 операцій з нерухомим 

та РУХОМ!lМ майном фізиtlJlИХ осіб) (реєстр. N~ 429] - J від 27.02.2014), пода!ll1Й 
народним депутатом України Міщенком с.г. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується: 

змінити механізм оподаткування доходів фізичних осіб (резидентів) від 

операщи 3 продажу (обміну), а також отримання у спадщину чи дарунок 

особами, що не є члснами сім'ї спадкодавця пеРIlІОГО та другого ступснів 

споріднення, об'єктів нерухомого майна (запровадити ставку І % від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за І кв. метр бази оподаткування, а для земельних ділянок

за І оо кв. м бази оподаткування); 

застосовувати механізм визначення середньоринкової вартості до всіх 

транспортних засобів при оподаткуванні ПДВ операцій з ними; 

оподатковувати за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб 

об'єкти спадщини, що успадковується не лише членами сім'ї першого 

споріднення, а і членами сім'ї другого ступеня споріднення; 

запровадити фіксований РО1мір державного мита (30 неоподатковуваних 
мінімумів громадян - 51 О грн) замість І % від суми договору за нотаріальне 
посвідчення угод з відчуження нерухомого майна та звільнити ВІД сплати 

державного мита за посвідчення угод з відчуження нерухомого майна, що 

знаходиться в сільській або селищній місцевості. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

бюджетів податку на доходи фізичних осіб та державного мита (згідно з 

розрахунками Міністерства фінансів України втрати бюджетів становитимуть 

близько 222,7 млн грн та 26,8 млн грн відповідно). 
Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, щО 

НС відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом 

з ДНЯ його опублікування не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 
статті 4 Податкового кодексу України, на що також звертають увагу у своїх 
експертних висновках Мінфін та Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

до законопроекту не підтримує його прийняття у поданій редакції та висловлює 

ряд суттєвих зауважень до запропонованих у ньому положень. 
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Згідно з експертним висновком Головного науково-експеРТІ/ОГО 

управліllНЯ Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути ПРИЙНЯТИЙ за ОСІЮIJУ з урахуванням 

викладених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо податків та зборів з операцій з нерухомим та рухомим майном 

фізичних осіб) (реєстр. N2 4291-1 від 27.02.2014), поданий народним депутатом 
України Міщенком с.Г., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб та доходів місцевих бюджетів від державного мита). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 лнпня 20 J 4 року він має 

IJВОДИТИСЯ в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після 15 ЛИПІІЯ 20 І 4 року - не 

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

прийняття закону). 

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

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) (реєстр. N24281 
від 26.02.2014), ПОДа/ШЙ народним депутатом України Міщенком с.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується оподатковувати за нульовою ставкою 

податку ва доходи фізичних осіб об'єкти спадщини, що успадковуються не 

тільки членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як це 

передбачено чинними нормами Податкового кодексу України, але й об'єкти 

спадщини, що успадковується членами сім'ї другого ступеня споріднення. При 

цьому, пропонується визначити, що членами сім'ї другого ступеня споріднення 

(для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб) вважаються рідні 

брати та сестри, баба та дід, онуки. 

Крім того, у законопроекті пропонується не проводити для цілей 

оподаткування оцінку об'єктів спадщини, які успадковуються членами сім'ї 

спадкодавця першого і другого ступенів споріднення, а також уточнити 

ІІОРЯДОК оподаткування подарунків. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

бюджетів податку на доходи фізичних осіб (згідно з розрахунками Міністерства 
фінансів України можливі втрати у сумі близько 51 млн гривень). 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

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

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

за днем його опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 
статті 4 Податкового кодексу України, на що також звертає увагу у своєму 
експертному висновку Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

за1начає, що законопроект потребує доопрацювання, оскільки, зокрема, 

потребує додаткових пропозицій щодо компенсації можливих втрат доходів 

бюджетів від податку на доходи фізичних осіб. 

Згідно з еКСllертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребує 

доопрацювання(). 

УХВАЛИЛИ: 

І. І Іроект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо оподаткування спадщини) (реєстр. N~ 4281 від 26.02.2014), 
поданий народним депутатом України Міщенком с.г., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від податку на 

доходи фізичних осіб). 

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

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

прийняття ·!аКОНУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо мораторію на штрафи для новостворених 

платників податків та учасників Революції Гідності) (реєстр. N~ 4339 
від 03.03.2014), поданий народним депутатом України Продан ол. 

ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується не застосовувати до платників податків 

штрафні санкції (за умови відсутності у таких платників податкового боргу) та 

не притягувати до кримінальної відповідальності за порушення податкового 

законодавства протягом трьох років з ДНЯ їх внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того, пропонується 

не застосовувати до платників податків та платників єдиного внеску штрафні 

санкції за несплату або несвоєчасну сплату податків та зборів, єдиного внеску, 

а також '3а неподання або lІесвоєчасне подання НИМИ звіТlІості у період '3 
1 грудня 20]3 РОКУ по 28 ЛIOТОІ'О 2014 року. 

Законопроект також передбачає застосовувати lІОдаткову соціалыІу 

піJIЬГУ до всього доходу Ilлатника податку, в тому числі від підприємницької 
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діяльності, а не лише до заробітної плати (як це передбачено діючою нормою 

Податкового кодексу України). Запропонована зміна, як зазначає Міністерство 

фінансів України, не буде сприяти виведенню доходів суб'єктів господарської 

діяльності з тіні та може ПРИ1вести до втрат податку на ДОХОДИ фіЗИ'lНJ\Х осіб 

(орієнтовний обсяг недонадходжень може становити БЛIl1ЬКО 800 млн гривень). 
Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів державного бюджету, автором законопроекту не надано 

пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочеНJlЯ Вlпрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для ДОСЯПІСННЯ 

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

Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена 'Законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам чаСТIІ!Ш 

третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України ЩОДО терміну набрання Чllllності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 стаПI 4 Податкового кодексу У країни !І(ОДО стабільності 

податкового законодавства. 

Слід зазначити, ЩО положення законопроекту щодо непритягнення ло 

фінансової відповідальності платників нодатків з дня їх внесення до ЄДIіІЮГО 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ставить у 

привілейоване становище зазначених суб'єктів господарювання, що не 

узгоджується як з вимогами підпункту 4.1.2 ПУIIКТУ 4.\ стапі 4 Податкового 
кодексу України (згідно з яким усім плаТlІикам податків забезпечується 

рівність перед законом), так і суперечить меті, завданням та ПРШЩllпам 

юридичної відповідальності. На зюначене також звертає увагу у своєму 

експертному висновку Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України та зауважує, що юридична відповідальність виступає 

важливою гарантією законності та дисципліни в сфері справляння податків та 

зборів. Практична реалізація положень заКОНОllроекту, ІІа думку ПІЕУ, 

послабить дотримання платниками податків чинного законодавства, не 

сприятиме достовірності податкової звітності та, як наслідок, ускладнить 

виконання контролюючими органами своїх контрольно-наглядових ФУIІКllіЙ. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту надає зауваження до законопроекту та зазначає, що реалі:щція 

законопроекту не сприятиме податковій дисципліні та може призвести до 

постійної несвоєчасної та неповної сплати податку суб'єктами господарської 

діяльності, що призведе до скорочення доходів бюджетів і як наслідок, 

негативно вплине на фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку 

територіальних громад. Тому Мінфін у запропонованій редакції не підтримує 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України !Іра внесення 3МІН до IlojlaTKoBol'O к(щексу 

України (ЩОДО мораторію ІІа штрафll ДJlЯ новостворених IlлаТНllків IЮЩПliів та 

учасників Революції Іїдності) (реестр. X~ 4339 від 03.ІО.2(14), 11О/(urIIlЙ 
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IІЩ1ОДfll!І\1 дспутатом України Продан О.П., маТlІме ВПЛИВ 11<1 пока'ШllЮ1 

бюджсту (ПРІПведе до 'зменшення доходів державного та місцевих бюджетів віл 

lюдатку ІІа Ilрибуток підприємств, IJО)ЩТКУ на доходи фі3I1ЧНl!Х осіб Т<1 У ра'!Ї 

ВlІявлеНIІЯ !lравопорушеllЬ від сплати штрафних саНКl\іЙ). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до І 5 ЛИПНЯ 20 І 4 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

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

2. Це рішення надіСЛ<lТИ Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та МИТНОЇ політики. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Податкового кодексу України (щодо вдосконалсння оподаткування 

сільськогосподаРСI,КИХ товаровиробників податком на додану вартість) 

(реєстр. N2 43 І 7 від 28.02.2014), ПОД<lНИЙ народними депутатами України 

l3ащук К.Т, Кириленком І.г. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за розгляд заКОllOпроекту є Комітет з питань податкової 

тп МИТНОЇ політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 1 підрозділу 2 
розділу хх «Перехідні положення» Податкового кодексу УКР<lїни та 

продовжити до 1 січня 2018 року дію його положень, щодо особливого 

мсханізму сплати ПДl3 переробними підприємствами, запровадивши при цьому 

'3 1 січня 2015 року стовідсоткове зарахування коштів на спеціальні рахунки, 
відкриті такими переробними підприємствами в органах Казначейства України. 

Належить зауважити, що особливості сплати податку на додану вартість 

переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, 

молочну сировину та молочні ПРОДУКТИ, м'ясо та м'ясопродукти, іншу 

продукнію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, 

м'ясо-кісткове борошно), а також порядок використання сум цього податку для 

виплати компеНСaJ\ій сільськогосподарським товаровиробникам за продані 

ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, відповідно дО 

ЧИННИХ НОРМ Податкового кодексу діють до І січня 2015 року. Водночас, 

відповідно до чинного законодавства у 20 І 4 році переробні підприємства 

сплачують 50 % податку на додану вартість до спеціального фонду державного 
бюджету та 50 % - на спеціальний рахунок, відкритий такими перероБНI1МI1 

підприємствами в органі, що здійснює казначейське обслуговування 
бюджетних коштів. 

Реалізація зазначених законодавчих ініціатив призведе до зменшення 

надходжень податку ІІа додану вартість до державного бюджету з 2015 року. 
За оцінкою Міністерства фінансів України запровадження зазначених 

пропозицій може зменшити надходження ПДВ на 1,5 млрд грн у розрахунку на 
2015 рік. 

19 



Однак, авторами законопроекту не надано пропозицій 3МІН дО 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. І Le 
не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та чаСТИНІ! третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ!. 

Слід також зауважити, що законопроектом передбачається набрання 

чинності відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування. 

Це суперечить вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та підпункту 4. 1.9 статті 4 Податкового кодексу України. 

Зарахування у повному обсязі ПДВ, який підлягає сплаті до державного 

бюджету, на спеціальні рахунки, відкриті переробними підприємствами для 

подальшого Їх спрямування у вигляді дотацш сільськогосподарським 

товаровиробникам, вже діяло до О І .0 І .20 І І р. як тимчасовий захід для 

підтримки сільськогосподарського товаровиробника. Мінфін вважає, що 

виходячи "3 практики застосування ефективність такого механізму була дуже 

низькою, а повернення до нього нівелює можливість держави контролювати 

цільове та комплексне використання бюджетних коштів (несвоєчасні 

розрахунки за здане сільгосппіДIlриємствами молоко та м'ясо; встановлення 

низьких закупівельних цін; непрозора система розподілу та витрат коштів) та 

не відповідає вимогам СОТ. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту відмічає, що враХОВУЮЧІ! 

складну ситуацію з наповненням доходної частини державного бюджету, 

доцільно було б при прийнятті рішення щодо пропозицій проекту розглянути 

можливість зарахування на спеціальний рахунок не І ОО відсоткі в ПДВ, 

а певний відсоток від нарахованої суми, як це передбачено чинними вимогами 

Податкового кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення "Змін до Податкового кодексу 

України (щодо вдосконалення оподаткування сільськогосподаРСЬЮIХ 

товаровиробників податком на додану вартість) (реєстр. N~ 4317 від 28.02.2014), 
поданий народними депутатами України Ващук К.Т., Кириленком І.Г., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету від податку на додану вартість). 
у разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 20 І 4 року він має 

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

раніше І сі'IНЯ 2016 року (або І сі'IНЯ наСТУШЮГ0 за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

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

Податкового кодексу України щодо оподаткування податком на додану 

вартість природного газу (реєстр. N!! 4397 від 11.03.2014), поданий народними 
депутатами України Сенченком А.В., Котеляк ЛЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної поліТІІКИ. 

Законопроектом пропонується скасувати існуючу нодаткову пільгу зі 

звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення 

на митну територію України природного газу за кодом ЗГІдно з 

УКТ ЗЕД 271121 ОО ОО. 
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, реалізація ІІОГО 

положення позитивно вплине на наповнення доходів державного бюджету. Так, 

за умови, якщо у 2014 році буде імпортовано 27,3 млрд кубометрів природного 
газу, а ціна на газ на ІІ квартал 2014 року становитиме 368,5 доларів за 
1 тис. кубометрів, сума відповідного податку на додану вартість становитиме 
щонайменше 18,5 млрд гривень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що нідтримує законопроект та вважає, що наявність у Податковому кодексі 

України норм, що передба<Іають пільгові режими оподаткування для окремих 

категорій платників 1І0датку, призводить до суттєвого зменшення надходжень 

державного бюджету та збільшення зловживань і ухилень від сплати податків "з 

боку недобросовісних платників, зменшення . конкурентоспроможності 
вітчизняних виробників. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування податком на додану вартість ПРIlРОДНОГО газу 

(реєстр. N24397 від 11.03.2014), поданий народними' депутатами України 

Сенченком А.В., Котеляк л.л., матиме вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

їззаконодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про столицю України - місто-герой Київ» щодо відновлення 
раЙОННIІХ у місті Києві рад (реєстр. N~ 4226 від 24.02.2014), ПОДЮШЙ народним 
ДСllутаТОf\І України GРIІПflЩСМ О.М. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду з[[конопроекту є 

Комітет з питань з питань державного будівництв[[ та МІсцевого 

самоврядування. 

Згідно із законопроектом передбачається, що місцеве самоврядув[[ння у 

місті Києві здійснюється як через КИЇВСІ,КУ міську раду, так і через р[[йонні у 

місті Києві ради та їх виконавчі органи. При цьому Київська міська державна 

адміністрація позбавляється статусу виконавчого органу Київської міської 

ради. Разом з тим у проекті відсутні положення, які б визначали ІЮРЯДОК т[[ інші 

правила відновлення районних у місті Києві рад. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

запропонованих положень не потребуватиме додаткових витрат з Державного 

бюджету України. 

Проте, створення районних у місті Києві рад та Їх виконавчих органів 

здійснюватиметься за рахунок коштів як державного ПІК і місцевих бюджетів, 

насамперед, це пов'язано з необхідністю підготовки та проведення місцевих 

виборів, а також упорядкування структури, штатної чисельності IlраЦЮЮЧIІХ у 

виконавчих органах, утримання приміщень та інші заходи. 

Натомість, всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України, до законопроекту не додано необхідного фінансово-економічного 

обrрунтування та пропозицій щодо збалансування бюджетів. 

Міністерство фінансів України не підтрю.IУЄ прийняття законопроскту, 

заЗІ!ачаючи про його вплив на показники державного і місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що проект потребує суттєвого доопрацювання. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

покаЗIІИКИ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує I1ЛШIOІ30МУ, 
вводяться В дію не раніше початку бюджетного І1еріоду, що настає за ІІШІІІОRНМ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до закону України 

«Про столицю України - місто-герой Київ» щодо відновлення районних у місті 

Києві рад (реєстр. N2 4226 від 24.02.2014), поданий наРОДШIМ депутатом 

України Бригинцем О.М., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного 'закону до 15 ЛИПІ'ІЯ 2014 року він має 

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

рані ше І сі ч ня 2016 року (або 1 січня настунного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішеНIІЯ надіслати Комітету Верховної l'аЮI УкраїНІ! '3 IІІПШIЬ 

леРЖ<lІ31ЮГО будівництва та місцевого Саі\юврядування. 
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1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону УкраїIIИ ІlрО внесення змін до Закону 

УкраїllИ «Про СТОЛlЩІО Україlll! - місто-гсроіі Київ» (щодо відновлення 

раііОfJІІИХ рщ\) (рсєстр. N~ 4226- І від 26.02.2014), IІОДа!IlIЙ наРОДllИМИ 

ДСlIутатаМI! УкраїllИ ОдарLІСIІКОМ 10.8., Чорноволенком О.В. 

Відмітили: 

['ОJlОВНИМ '3 підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування. 

Законопроект містить положення з відновлення роботи районних у місті 

Києві рад. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

запропонованих положень не потребуватиме додаткових витрат з Державного 

бюджету України. 

Водночас, відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві та 

персхідні положення» законопроекту встановлюється, що перші вибори до 

районних у місті Києві рад, проводяться одночасно з позачерговими виборами 

Дспутатів Київської м іської ради та Київського міського голови 25 травня 

2014 року, що потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. 
Крім того, подальше забезпечення діяльності районних у місті Києві рад, 

створення та утримання Їх виконавчих органів викличе необхідність 

спрямування додаткових коштів з державного і місцевих бюджетів. 

Однак, в flорушення вимог частини третьої статті 91 Регламенту 

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

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій для 

досягнення збалансованості державного і місцевих бюджетів. 

За відсутності таких розрахунків Міністерством фінансів УкраїIІИ не 

визначено вартісну величину впливу на показники бюджетів. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму ВИСІІОВКУ, висловлюючи зауваження та пропозиції до законопроекту, 

вважає, що ноданий законопроект потребує доопрацювання. 

Термін Ilабрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 БюджеТIІОГО кодексу України, ЯКОЮ 

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

показники бюджсту (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після J 5 липня року, що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про СТОЛИl(Ю України - місто-герой Київ» (щодо відновлення районних рад) 

(реєстр. N~ 4226-1 від 26.02.2014), поданий народними депутатами УкраїIІИ 
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ОдарчеllКОМ IО.rз., ЧОРІІОlюлеll((()М О.В., ма€' ВІІЛИR ІІа пока31111КН бюджету 

(ПРІІзведе до збільшеllНЯ ВlІдатків державного та місцеВІІХ бюджетів). 

У разі прийняття відповіДIІОl'О 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 І сі'ІНЯ наступного 1а цим року 1алежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про визнання таким, що втратив 

чинність Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про столицю 

України - місто-герой Київ» щодо порядку утворення раЙОННI!Х рад» 

(реєстр, N!! 4251 від 05.03.2014), поданий ІІародними депутатами УкраїНІ! 

Одарченком Ю.В., Чорноволенком О.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Законопроект передбачає повернення до Закону України «Про СТОJJlЩIO 

У країни - місто-герой Київ» у редакції, що діяла до внесення змін Законом за 

N!! 2500-У! від 07 вересня 2010 року, з метою відновлення роботи районних у 
місті Києві рад. Поряд з тим, пропонується провести перші вибори до районних 

у місті Києві рад одночасно із найближчими виборами депутатів Київської 

міської ради, 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку звертає увагу, що законопроект не передбачає положень, 

щодо порядку, строків та інших правил формування нових районних рад у місті 

Києві. Крім того, зауважує про необхідність законодавчого врегулювання 

процедури реєстрації в якості юридичних осіб новоутворених районних рад у 

місті Києві, що потребуватиме внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

запропонованих положень не потребуватиме додаткових витрат з Державного 

бюджету України. 

Проте, створення районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів 

здійснюватиметься за рахунок коштів як державного так і місцевих бюджетів, 

насамперед, це пов'язано з необхідністю підготовки та проведення місцевих 

виборів, а також упорядкування структури, штатної чисельності працюючих у 

виконавчих органах, утримання приміщень та інші заходи. 

П ри цьому, всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради УІ<раїни та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України, до законопроекту не додано необхідного фінансово-економічного 
обrрунтування та пропозицій щодо збалансування бюджетів. 
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На таке звертає увагу Міністерство фінансів України та Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках до 

законопроекту. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

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

ІlOКа3НИКИ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про визнання таким, що втраТ!lВ чинність Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Гlpo столицю України - місто

герой Київ» щодо порядку утворення районних рад» (реєстр. Н!' 4251 
від 24.02.2014), поданий народними депутатами України Одарченком Ю.В., 

Чорноволенком 0.8., має вплив на показники бюджету (ІІризведе до 

збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

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

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

2. lle рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про імпічмент Президента 

України (реєстр. Н!'4171 від 21.02.2014), внесений народним депутатом України 
Рудьковським М.М. 

Від~tіТIІЛ": 
Головним з підготовки та попереднього рО'Згляду законопроекту є 

Комітет '3 питань державного будівництва та місцевого самоврядування, 

Законопроект визначає правові та організаційні засади усунення 

Пре1идента України з поста в порядку імпічменту. Зокрема, встановлюється 

порядок органі1ації роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії, 

врегульовуються питання обрання спеціального прокурора, спеЦІальних 

слід'IИХ, діяльності секретаріатів таких комісій тошо. 

Згідно з пояснювальною запискою реалізація проекту закону не 

!Іотребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Водночас, згідно із статтею 33 заКОНОІІроекту для забезпечення належних 
умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії 

утворюється Ті секретаріат, дО ЯКОГО входять працівники Апарату Верховної 

Ради УкраїНІ! та 1ШIУ'lсні фахівці 1а СТРОКОВІІМ ТРУДОВІІМ дого/юром У KiJJbKOCTi 
не f)ільшс двох осіб, і IІСРСJ\ба"ЄIІО, що ОIJлата ІІРаІlі [lрацівникіГ! Та[ШХ 

сскрєтарі;пів, у тому числі преміюваllНЯ, JJРОВОЮІП,СЯ в ~Іежах КОШТОР!lСУ 

ВIIJЩТКlВ, псрсдба'ІСШІХ Ііа зл.ііісllСIllІЯ ІЮВJJОВЮКСНЬ Верховної РаДІ! УкраїНІ!, в 
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порядку та розмірах, встановлених ДЛЯ праЦІВНИКІВ секретаріатів комітетів 
Верховної Ради України. При цьому, за залученими фахівцями зберігається 

заробітна плата з усіма надбавками та доплатами за попереднім місцем роботи. 

Відтак, виплата заробітної плати залученим фахівцям за рахунок коштів, 

передбачених на утримання Верховної Ради України створить додаткове 

навантаження на фонд оплати праці працівників їі Апарату, потреБУЮЧІ! 

додаткових коштів з державного бюджету. 

Крім того, у статті 36 проекту закону З31начено, що фіll3l1сове 

забезпечення діялы�стіi слідчих КОМ1С1И, сllеціалы�oїї слідчої комісії і 

спеціальних комісій та ВlщілеllНЯ для Їх роботи службових приміщень, засобів 

діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Рада 

України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень 

Верховної Ради України. 

Тому, реалізація положень -законопроекту потребуватиме додаткових 

коштів і-з державного бюджету. 

Однак, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 9 І Регламенту Верховної РаДІ! України до 

законопроекту не надано належне фінансово-економічне обгрунтування 

(включаЮ'JИ відповідні ро-зрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості державного бюджету. 

Термін набрання чинності 1акОІЮМ не відповідає ВIІМО['ам чаСТIІНИ третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що закони УкраїНІ! 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються [[ісля 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раllіше [lОчатку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України підтримує проект закону. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ра;щ УкраїНІ! 

вважає, що за результатами РО1ГJlЯДУ у першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про ім[[ічмент IІре1идента України 

(реєстр.N~4171 від 21.02.2014), внесений народним депутатом УкраїlІ1! 

Рудьковським М.М., має вплив на показники бюджету (ПРИ1веде до збільшення 

видатків державного бюджету). 

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

рані ше 1 січня 2016 року (або І сі чня наСТУllНОГО за цим року -залежно від часу 

ПРІІЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтаllЬ 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
ІlJформацію про "РОСКТ 3аКОllУ УкраїllИ llpO IІНСССIIШI 'ШІІ[ 110 ~~aKOIIY 

УкраїНІ! «Про встаНОIJЛСННЯ державної J(ОIЮМОГlI 1І0страЖJЩJlllil1 У'lаСlІlІкам 
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~IaC()BIfX шщііі ГIЮ~I,ЩСL.КОГО протесту» (ЩОДО включення в перелік учасників 

маСОIJИХ аКlІііі І1раціШ!llків IlраВООХОРО!ІIІІIХ органіІЗ та осіб, які !Іе браJlИ участі 

у мпсових аКlІіях llротесту, але постраждали від дііі учасників) (реєстр. N~ 4395 
від 11.03.2014), 1І0дalllІіі народним депутатом України J/СUЧСНКОМ М.О. 

ВідміТIІЛIІ : 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується розширити перелік осіб - учасників 

масових акцій і відповідно надати їм право на отримання державної допомоги. 

Так, пропонується до учасників масових акцій громадського протесту віднести 

також працівників правоохоронних органів, які брали участь у масових аКllіях 

громадсL.КОГО протесту, а також осіб, які не брали участі у масових акціях 

протесту, але !Іостраждали від дій учасників. 

Слід зауважити, що законами України «Про соціальний і правовий статус 

військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про міліцію» передбачено виплату 

одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та працівникам міліції у 

разі каліцтва отриманого під час виконан!!}! службових обов'язків та членам Їх 

сімей у разі загибелі (смерті). 

Отже, реаліЗal(ія законопроекту призведе до подвійної виплати грошової 

допомоги праllівникам правоохоронних органів та членам їх сімей 'за одними і 

тими ж обставинами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізанія fJOложень законопроекту може збільшити видаткову частину 

державного бюджету та в межах компетенції не підтримує прийняття 

поданого заКОflОllроекту. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та статті 9 І Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не подано 

ПРОПО1иції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

alJapaTY Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону Укра'іни 

«Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових 

акцій громадського протесту» (щодо включення в перелік учасників масових 

акцій працівників правоохоронних органів та осіб, які не брали участі у 

масових акціях протесту, але постраждали від дій учасників) (реєстр. N~ 4395 
від І І .03.2014), поданий народним депутатом України Левченком 1\1.0., має 
ВПЛИВ на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У р,ві прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно 

до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 
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1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення змін до "3акону 

України «Про загальнообов'Я1кове державне пенсійне страхування» !lЮдО 

ІІрава дітей на пснсію по втраті годуваЛЬ!lика (реестр. N~ 4293 від 27 .02.2.014), 
подаШІіі народними депутатами УкраїНІ! Геращенко І.В., Кондратюк О.К., 

Розенком П.В., Князевичем РЛ. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

'ЗаКОllопроектом персдбачається внести зміни до статті 36 Закону України 
«Про загальнообов'Я1кове державне пенсійне страхування», якими надати 

право дітям на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, незалежно 

від наявності в померлого годувальника страхового стажу (за ЧИІІ!ІОІО 

редакцією - за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який 

був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності). 

Крім того, пропонується доповнити статтю 37 вищеза1начеllOГО Закону 
нормою, згідно якої дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав 

страхового стажу, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначатиметься в 

розмірі на одну дитину - 50 відсотків мінімального розміру пенсії за віком, 
визначеного законом; на двох та більше дітей - 1 ОО відсотків мінімального 
розміру пенсії за віком, визначеного законом, що розподілятиметься між ними 

рівними частками. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазна'jеного законопроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України, обсяг 

яких неможливо спрогнозувати через невизначеність вихідних даних, в межах 

компетенції прийняття даного законопроекту не підтримується. 

Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроектів, що мають вплив на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обrpунтування до 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, проте 

відповідні матеріали відсутні. 

Крім того Міністерство фінансів зазначає, що відповідно до Закону 

України «Про заПlЛьнообов'язкове державне пенсійне страхування» солідарна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування базується 

на засадах солідарності і субсидування та здійснюється за принципами, зокрема 

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пеНСІИНИХ виплат, 

диференціauії розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та 

розміру заробітної плати (доходу). Проте, заПРОІІоновані положення 

законопроекту порушують зазначеІІі принципи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування. 

Крім того, вважається, що призначення пенсії по втраті годувальника на 
одну ДИТИНУ у розмірі 50 відсотків мінімального розміру пенсії за віком є 
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соціально несправедливим по відношенню до сімей, зокрема, з трьома дітьми, 

де така пенсія складе 33 відсотки мінімального розміру пенсії за віком 

(1 оо відсотків мінімального розміру пенсії за віком розподілено між ними 

рівними частками). 

Разом з цим, зазначається, що реалізація конституційних гарантій 

громадян на соціальний захист щодо забезпечення рівня життя не нижчого від 

прожиткового мінімуму шляхом надаНlіЯ грошової допомоги найменш 

соціально захищеним сім'ям передбачено Законом України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо права дітей на 

пенсію по втраті годувальника (реєстр. H~ 4293 від 27.02.2014), поданий 

народними депутатами України Геращенко I.В., Кондратюк О.К., 

РозеllКОМ П.В., Князевичем Р. п. має вплив на показники бюджету (збільшуюч!! 

витрати державного бюджету, у тому 'шслі на покриття дефіциту Пенсійного 

фонду України). 

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

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

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

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

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо 

страхового стажу та умов виходу на пенсію, призначення та 11 виплати 1а 

минулий час) (реєстр. H~ 4063-1 від 12.02.2014), поданий народними 

депутатами України Симоненком П.М., Мартинюком А.І., Цибенком п.с. 

ІЗідмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

ЗаКОllOllРОСКТОМ IІРОIІОIІУЄТhСЯ відміllИТlI деякі П()Jl()жеНIJЯ ПСllсіііllОЇ 

реформи, що були запроваджеllі з ] Ж(ШПІЯ 2()11 року, [1 саме ПjJОI1ОIJУПI,СЯ 

ВСЛlllОfJJlТ1І пснсійний вік лля жінок - 55 років та зменшити триваЛІСТЬ 

страховоl"O стажу }lЛЯ JlРНЗllачеІIІІЯ ІІСllсії за віком у міIlімалы�()J\1), розмірі до 
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20 років для жінок та 25 років для чоловіків (за чинною редакцією мінімальний 
страховий стаж становить для жінок - 30 років, чоловіків - 35 років). 

Крім того, пропонується розраховувати заробітну плату для об'шслеНIІЯ 

пенсії, виходячи з останнього календарного року, що передус року звернення за 

призначенням пенсії (за чинною редакцією - за три календарні роки). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Державного бюджету України та не буде забезпечена фінансовими ресурсами, 

в межах компетенції прийняття даного законопроекту не підтримується. 

Так, за орієнтовними розрахунками Пенсійного фонду, лише реалізація 

норм щодо зниження пенсійного віку та зменшення необхідного страхового 

стажу потребуватиме додаткових коштів з бюджету Пенсійного фонду 

України у сумі майже 5 млрд. грн. на рік, що, як наслідок, збільшить видатки 
Державного бюджету України на покриття дефіциту ФОНДУ. 

З позиції Міністерства фінансів пенсійна реформа в Україні була 

запроваджена з метою знівелювання негативного впливу старіння населення 

України на бюджет Пенсійного фонду, який протягом останніх років є 

дефіцитним, а також збалансування солідарної системи пенсійного 

страхування у середньостроковій перспективі. 

Відмічається, що подальша ті реалізаllія дозволить покраlllИТИ пенсійне 

забезпечення пенсіонерів та створить умови для фінансової стабільності 

Пенсійного фонду і впровадження ІІ рівня пенсійної системи - обов'язкової 

накопичувальної системи пенсійного страхування. Прийняття запропонованих 

законопроектом змін поставить в нерівні умови пенсіонерів, яким пенсія вже 

призначена з урахуванням норм пенсійної реформи. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не подано 

ПРОIlозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передба'IСI!О, що 
закони України або їх окремі положсння, які ВIJJlИВШОТЬ на показники бюджету 

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін ДО Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо страхового 

стажу та умов виходу на пенсію, ПРlІзначення та Ті виплатн за МИIlУЛIlIi час) 

(реєстр. N!! 4063-1 від 12.02.2014), поданий наРОДНИМIІ ДснутатаМIІ України 

Симоненком П.М., МаРТИІІІОКОМ А.І., Цибенком 11.('., I\ІаЄ RlIЛИВ на 11О1<а1НIIКlI 

бюджету (1біЛhIllУЮЧIІ витрати держаВlIOГО бюлжету, у тому 'lІІслі ІІа ПОКРIПїЯ 

дсфіциту Г1еllсіііllОГО фОНJ!У УкраїНІІ). 
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У р,ні JJРl1ііllЯТГЯ ві)(пові)(1І0ГО 'закону до 15 ЛИIJНЯ 20 І 4 року він має 
ВВОДI1ПIСЯ в дію не раllіше І сі'IIfЯ 2015 року, а після 15 ЛІІІJНЯ 2014 року - НС 

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

ІІриііllЯТТЯ 'ШКОIlУ), 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїIІИ у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідіІ3. 

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

Податкового кодексу України (ЩОДО удосконалення оподаткування операцій з 

цінними паперами та деривативами) (реєстр. N~ 4376 від 06.03.2014), поданий 
народним депутатом України ДолжеНКОВІІМ О.В. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту Є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У 'ЩКОllопроекті, зокрема, пропонується скасувати встановлений строк 

давності на перенесення у зменшення загального фінансового результату 

від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, 

що не перебувають в обігу на фОНДОІ3ій біржі, та обмеження щодо врахування 

від'ємного фінансового результату, сформованого за такими операціями станом 

ІІа І січня 2014 року, протягом звітних періодів 2014 року. 
Також законопроектом передбачається визначити, що професійні 

учасники фондового ринку будуть виконувати функцію податкових агентів 3 
податку на доходи фізичних осіб по операціям з інвестиційними активами лише 

на підставі віД1l0відного договору з власником цінних паперів, деривативів, 

корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі, тобто 

скасувати обов'язковість виконання торговцями цінними паперами функції 

податкового агента. 

Запровадження запропонованих у законопроекті змін призведе до 

зменшеНIІЯ надходжень податку на прибуток підприємств до бюджетів та зміни 

показників доходів бюджетів від податку на доходи фізичних осіб. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

опублікування не УЗГОДЖУЄТЬСЯ з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що в частині змін щодо справляння податку на 

прибуток підприємств законопроект не може бути підтримано, оскільки його 
прийняття призведе до значних втрат бюджету від цього податку, проте 
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автором законопроекту не зtШРОllоноваllО механізм упередження втрат 

бюджету, що пов'язані з мінімізацісю податкових зобов'язаlJ!, при пrове,>tенні 

онерацій з пінними паперами. Запропоновані зміни щодо СI1РШШЯННЯ податку 

ІІа доходи фізичних осіб потребують доопрацювання, оскіЛЬК\1 ЇХ 

запровадження може призвести до правової колізії (за якої буде звужено 

обов'язки торговця цінними паперами щодо подання інформації про виплачені 

доходи, у разі, якщо платник податку уклав договір із торговцем), СТВОРИТЬ 

нерівність в оподаткуванні інвестиційного прибутку, а саме: платники податку, 

які не заключатимуть такі договори, отримають виграш в часі для сплати 

податку, що порушить принцип рівності усіх платників перед законом та 

недопущення будь-яких проявів дискримінації (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 
статті 4 Податкового кодексу України). Водночас, діючий порядок 

оподаткування забезпечує більш повне та рівномірне надходження податку від 

інвестиційного прибутку протягом звітного року. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та 

деривативами) (реєстр. И!! 4376 від 06.03.2014), поданий народним депутатом 
України Долженковим О.В., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від податку на прибуток 

підприємств та зміни показників доходів державного і місцевих бюджетів від 

податку на доходи фізичних осіб у поточному бюджетному році). 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування страховиків) 

(реєстр. И!! 4386 від 07.03.2014), поданий народним депутатом України 

Долженковим О.В. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується з 1 січня 2015 року запровадити зміни 
щодо порядку оподаткування страховиків, відповідно до яких, зокрема, для 

страховиків в якості об'єкта оподаткування встановити прибуток від здійснення 

страхової діяльності (а не доходи) із застосуванням загальної ставки податку на 
прибуток (за виключенням страхової діяльності з довгострокового страхування 
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життя та недержавного пенсійного страхування, що оподатковуватиметься за 

ставкою О %). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримується, ОСКІльки запропонований порядок 

оподаткування призведе до нівелювання податкових надходжень '3 податку на 

прибуток на прибуток від платників, які провадять страхову діяльність, і, як 

наслідок, зменшення надходжень цього податку до бюджетів. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не віДІІовідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради У країни (частина третя статті 91). 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (ЩОДО особливостей оподаткування страховиків) (реєстр. N~ 4386 
від 07.03.2014), поданий народним депутатом України Долженковим О.В., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного і місцевих бюджетів від податку на прибуток підприємств). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2014 року він мае 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим 
року залежно від часу ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо скасування окремого податкового обліку 

діяльності, яка підлягає оподаткуванню) (реестр. N~ 4377 від 06.03.2014), 
поданий народним депутатом України Долженковим О.В. 

ВідміпlЛН: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

У країни з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується з І січня 20 І 5 року скасування 

необхідності ведеНI!Я платником податку окремого обліку для визначення суми 

податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що законопроект не може бути підтримано, як таКІІЙ, 

ща: 

ВІІКІШВЛІОС 'законодавчо ВIПlIачений механізм З<lIIРОВ<lДжеНflЯ збору ЩІ 

'щїііСllСIІIІЯ РСlІтабеJIl,ІІИХ Вllдів підприємницької діяльності та ііОІО еКОlІомі'11ІУ 

СУП,; 
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матиме вплив на доходи бюджету, але не містить ІIОВlюціlllЮГО 

фінансово-економічного обrpунтування; 

може призвести до виникнення правової колізії щодо питання врахування 

суми збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності IlрИ 

визначенні об'єкту оподаткування з податку на прибуток, оскільки 

законопроектом не передбачено урахування суми збору при обчисленні податку 

на прибуток. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо скасування окремого 1І0даткового обліку діяльності, яка 

підлягає оподаткуванню) (реєстр. K~ 4377 від 06.03.2014), ПОДal/ИЙ народним 
депутатом України Долженковим О.В., матиме вплив на покаЗIІИКИ бюджету 

(може призвести до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від 

податку на прибуток підприємств). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 JШПНЯ 2014 року ві 11 мас 

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 наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДIІ України з llIпаllЬ 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо скасування авансових внесків з податку на 

прибуток) (реєстр. К!1 4374 від 06.03.2014), поданий народним депутатом 

України Долженковим О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

у країни з питань податкової та МИТllOї політики. 

У законопроекті пропонується скасувати сплату щомісячних авансових 

внесків з податку на прибуток підприємств, в тому числі при виплаті дивідсндів 

та прирівняних до них платежів, та поновити квартальну звітність для 

платників податків, дохід яких за останній річний звітний період складає І О і 

більше млн гривень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВІІСНОВКУ дО 

законопроекту зазначає, що законопроект не може бути підтримано, оскільки 

його реалізація не сприятиме зацікавленості IIJштників у капіталізації прибутку, 

гальмуватиме структурні зміни в економіці, суттєво збіЛЬШIІТЬ витрачання часу 

ІІа І3еДСIIIІЯ обліку та заповнення податкової звіТlІості та не СПРIlЯТlIМС 

ріВlІомірному l!аltходжеllllЮ податку на IІРllбуток до бюджету, що може 
IІризвеСТIІ до зменшення ДОХОJ\ІЮЇ '!ПСТШШ бююкету. 

І1роте, Іto заКОIIOП(10екту не надано фінансово-економіЧllе обl'РУIПУВШIIІЯ 

(ВКJlIО'ШЮЧIІ відJювіJщі розраХУНКIІ) та пропО"!ннії 1мін до 'iaKOIIOД<lВ'IIIX актів 
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України щодо скорочення ВlІтрат бюджету та/або ПРОІIО'3fщії джерел 

додаткових надходжснь бюджету для ДОСЯПІення збалаНСОШllIості бюджету, що 

не віюювідає Вlшогам Dюджетного Ko)tCKCY України (частина перша статгі 27) 
та Реглаl\ІеІПУ Верховної Ради України (чаСТІша третя статті 91), Положення 
заКОllопроекту ([(оД0 набрання чинності віДІІовідним законом з ДНЯ 1\01'0 

ОПУОЛlкуваНIІЯ не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпунктом 4,1,9 пункту 4,1 статті 4 Податкового кодексу 
У країни, 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

АlІарату Всрховної Ради України не надійшов, 

УХВАЛИЛИ: 
1, Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 

України (шодо скасування авансових внесків З податку на прибуток) 

(реєстр, И~ 4374 від 06,03,2014), поданий народним депутатом України 

Долженковим 0.8" матиме вплив на показники бюджету (може нризвести до 

зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від податку на прибуток 

підприємств у поточному бюджетному періоді), 

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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону), 

2, Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України З питань 

податкової та митної політики, 

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

законодавчих актів України ЩОДО забезпечення реалізаЦІІ повноважень 

Верховної Ради України при визначенні структури Міністерства внутрішніх 
справ У країни (реєстр, N~ 40] 6 від 25,01.2014), поданий народними депутатам!! 
України Паламарчуком МЛ, 

ВідміПIЛ 11: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПИТШІЬ 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

Законопроектом запропоновані зміни до законів України «Про міліцію» 

та «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» (втратив 

чинність від] 6,03.2014) щодо визначення структури Міністерства внутрішніх 
справ, Зокрема, передбачено заборонити утворення спеціальних підрозділів 

міліції інакше, як шляхом прийняття Верховною Радою України закону, у 

якому визначаються кількість особового складу, місце постійної дислокації, 

функції, повноваження та правовий статус спеціального підрозділу міліції, 

У виключних випадках пропонується дозволити Кабінету Міністрів України 

створювати тимчасові спеціальні підрозділи міліції на термін не більше ніж три 

місяці, Зі спливом цього терміну таким тимчасовим спеціальним підрозділам 

міліції законом надається постійний статус або вони ліквідовуються. 
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Як вказано у ПОЯСНlовальнlИ записці, реалі'шція законопроекту не 

потребуватиме додаткових фінаНСОВIІХ витрат із Державного бюджету України. 

Однак, реалізація заПРОI\ОlJоваНIiХ у законопроекті норм можс 

потребувати додаткових видатків державного бюджету, зокрема на виплату 

вихідної допомоги при звільненні із служби, виплати пенсій, компснсації 'За 

речове майно, вирішенні інших питань соціального захисту звільнених осіб та 

інше, про що зауважило Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку до зазначеного законопроекту. 

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

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

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читані законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення реалізації повноважень Верховної Ради 

України при визначенні структури Міністерства внутрішніх справ України 

(реєстр. N~ 4016 від 25.01.2014), поданий народними депутатами України 

Паламарчуком МЛ., має вплив на показники бюджету (може збіШ,lIIИТИ 

видатки державного бюджету). 

У ра'Зі 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

].2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про доповнення cTaTri 23 Кодексу 

України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) 
(реєстр. N!! 4391 від 11.03.2014), поданий народними депутатами України 
Негоєм Ф.Ф., Аверченком с.М. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 
Законопроектом 

господарсько-побутові 

пропонується надати тлумачення терміну 

потреби» щодо користування підземними 

«власНІ 

водами 

землевласниками та землекористувачами в межах наданих їм земельних 

ділянок без спеціальних дозволів та гірничих відводів, а саме під цим терміном 

слід розуміти використання води для господарсько-питного водоr\Оста'/аННЯ 

(централізоване та нецентралізоване) територій житлової забудови та 

громадських буді велr, кондиціонування повітря в громадських та житлових 

будівлях; полива та миття територій населених пунктів, робота фонтанів; 

сільського господарства; промислових (виробничих та технологічних) потреб. 

Відповідно до пункту 263.1 статті 263 Податкового кодексу України 

платниками плати за користування надрами є суб'єкти господарювання, які 

здійснюють спеціальне використання надр на підставі отриманого ними 

спеціального дозволу на користування надрами. Згідно з підпунктом 263.2.3 
статті 263 Податкового кодексу України до об'єкта оподаткування платою за 
користування надрами належать прісні підземні води до 20 метрів, видобуті 
землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо Їх 

використання не передбачає отримання економі'IНОЇ вигоди з передачею чи без 

передачі права власності на них. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки він не узгоджується з rюложеннями 

статті 263 Податкового кодексу України. 
За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація законопроекту 

призведе до зменшеlІІІЯ доходів державного та місцевих бюджетів у частині 

надходжень від плати 'Щ користування надрами для видобування підземних вод 

у сумі 25,8 млн. гривень. 
Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтуваНIІЯ (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції 'змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

Верховної Ради України (частина третя статті 91). Пропозиція авторів 

законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом (3 дня, наступного 
за днем його опублікування) не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про доповнення статті 23 Кодексу Українн ПРО 
mщра (щол.о спеціШIhfJlIХ дозволів 11(1 користування нал.РШ\1lr) (реєстр. И~ 4391 
віл J 1.03.2014), rЮДШIlIЙ наРОДНИМIІ депутатам!! У країн!! 11еІ'ОЄМ Ф.Ф., 

,\верчеIIКОМ С.М., матиме ВlJJlИВ ІІа поrШ1ІІИКlІ бюджету (l1рllзвел.е до 
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зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від плати за КОРlІстування 

надрами). 

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 - НС 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНIІ про внесення 'JMiH до 

Податкового кодексу України. щодо приведення окремих норм у відповідність 

до принципу рівності реєстр. N~ 4396 від 11.03.2014), поданий народними 

депутатами України Сенченком А.В., Котеляк Л.Л. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується виключити із статті 197 ПодаТКОВОl'О 

кодексу України пункт 197.21, згідно з яким на постійні й основі запроваджено 
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 

постачання на митній території України та вивезення в митному режимі 

експорту зернових та технічних культур. Крім того, проектом закону зокрема 

передбачається розширити коло платників збору у вигляді цільової надбавки до 

діючого тарифу на природний газ за рахунок суб'єктів господарювання, які 

імпортують та видобувають природний газ для реалізації (постачання) та/або 

власного споживання. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що підтримує зміни, які вносяться до статті 197 Податкового кодексу України, 
а також зміни щодо розширеНIІЯ кола платників збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого тарифу ІІа ПРИРОДНИЙ газ. При цьому Мінфін зауважує, що 
діючим законодавством передбачено, що збір справляється у вигляді цільової 

надбавки до діЮLІОГО тарифу на ПРИРОДІІИЙ газ, а у законопроекті основна 

ідеологія полягає в оподаткуванні вартості видобутого газу, що не відповідає 

суті збору. Крім того, запропонований проектом механізм оподаткування 

передбачає платника податку з суб'єктів господарювання, які провадять 

діяльність з постачання ПРИРОДflOl'О газу споживачам, замінити на іНШІІХ (а 

саме на газовидобувних підприємств та імпортерів), що більше за економічним 

змістом відповідає оподаткуванню акцизним податком та платою за 

користування надрами. 

За даними авторів законопроекту, розширення кола платників збору у 

вигляді ціЛІ,ОВОЇ надбавки до діючого тарифу ІІа "рирод"иil 1'83 lІаластJ. 

МОЖЛІІвість ОТРИ мат!! додаткові надходження до бюджету в оБСЯ'Jі 

1,9 J\·lЛрД гр"неш,. 
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CJli;! 'jHepllYTII увагу, що ЗаКОIІОМ УкраїlІІ1 від 27.03,2014 року N~ 1166-УIl 
«1 Іро 'JапобігаllJlЯ фіllансової катастrоФи та створення передумов для 

скономі'lНОІ'О 'JростаllllЯ в Українї» прюупинено до 1 ЖОВТНЯ 2014 року дію 
ПУІІКТУ 197.21 Податкового кодексу України та запроваджеllа до 1 ЖОВТНЯ 
2014 року тимчасова норма щодо оподаткування податком на додану вартість 
операцій з постачання на митній території України зернових культур. Також 

ЦИМ Законом розширено коло платників збору у вигляді цільової надбавки до 

діючого тарифу на природний газ, чим по суті врегульовано порушене у 

'Законопроекті питання щодо даного збору. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
УКР<lїНИ щодо приведення окремих норм у відповідність до принципу рівності 

(реєстр. N~ 4396 від 11,03.20 І 4), поданий народними депутатами України 

СеН'lенком А.В., Котеляк ЛЛ., матиме вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення доходів державного бюджету від податку на додану вартісп». 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

і'! законодавством. 

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

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо удосконалення здійснення податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням) (peecTp,N~4375 від 06.03.2014), 
поданий народним депутатом України Долженковим О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України щодо здійснення податкового контролю за трансфертним 

ні ноутворенням . 
Зокрема, у законопроекті пропонується: 

звузити перелік контрольованих операцій, залишивши ТІЛЬКИ 

зовнішньоторговельні господарські операції; 

скасувати пріоритет офіційно визнаних Кабінетом Міністрів України 
джерел інформації, якими користуються контролюючі оргаIlИ та платники 

податків IІрИ здійсненні ними податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням; 

ЗІІИЗНТИ рівень штрафних (фінансових) санкцій за порушення правил 

трансфертного ціноутворення; 

СКОРОТИТИ тривалість перевірки контрольованих операl\ій до 5 місяців 
замість 1 року (з УМОВИ продовження); 

встановити, що першим звітним періодом для подання звіту про 

контрольовані операції щодо трансфертного ціноутворення є 2014 рік; 
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виключити положення, відповідно до яких під час проведення перевірки 

контролюючий орган має право застосувати інші методи визначення ціни 
контрольованої операцій, якщо ним доведено, що застосоваJlИЙ платником 

податків метод не дає змогу правильно ВlІзначити ціну КОlІтрольованої Оllсранїі; 

встановити тимчасово, до 1 сі 'ІНЯ 2018 року, що для цілей оподаткування 
контрольованих операцій з імпорту/експорту деяких товарних позицій згідно з 

УКТЗЕд, У разі відхилення договірних цін у податковому обліку платників 

податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін не більше ніж на 

5 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення 

податкового зобов'язання, коригування від'ємного значення об'єкта 

оподаткування або інших показників податкової звітності згідно вимог 

трансфертного ціноутворення; 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що законопроект у запропонованій редакції не 

ІІідтримується, оскільки запропоновані у ньому зміни не вдосконалюють норми 

щодо трансфертного ціноутворення, а направлені виключно на зменшення 

сфери застосування трансфертного ціноутворення в Україні, виведення з під 

податкового контролю окремих господарських операцій та обмеження 

можливості податкових органів здійснювати податковий контроль за рівнем цін 

у контрольованих операцій. 

Крім того, Мінфін вважає, що прийняття законопроекту призведе до 

зменшення надходжень до бюджету через можливість створення схем ухилення 

від оподаткування, податкових планувань, оптимізації податкових зобов'язань. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

опублікування не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України. 

Експертний ВИСНОВОК Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо удосконалення здійснення податкового контролю за 

трансфертним ціноутворенням) (реєстр. N~ 4375 від 06.03.2014), поданий 

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

бюджету (може призвести до зменшення доходів 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 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ІІРИЙНЯТТЯ закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної поліТИКI!. 

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

законодаВЧIІХ актів України щодо врегулювання питань забеЗІІече!ІIІЯ 

діяльності окремих категорій осіб (реєстр. N~ 4 І 25 від 11.02.2014), поданий 
народними депутатами України Писаренком В.В., Пилипенком ВЛ. 

ВідміТIIJIІІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань Регламенту, 

делутатської етики та "Забезпечення діяльності Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про статус народного депутата України» та «Про статус депутатів місцевих 

рад» в частині перегляду діючих положень щодо гарантій трудових прав 

народних депутатів, скасування окремих пільг та компенсацій, зокрема: 

виплати матеріальної допомоги у розмірі заробітної плати з 

урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі наРОДНІ 

депутати, після закінчення строку його повноважень та на період 

працевлаштування; 

виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної 

місячної заробітної плати; 

відшкодування витрат, пов'язаних з переї'ЗДОМ на роботу у 

Верховну Раду України і повернення на попереднс місце роботи за нормами 

чинного законодавства для категорії працівників, запрошених на роботу; 

виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію в розмірі 

дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата; 

забезпечення народних депутатів після виходу на пенсію 

безоплатним проїздом один раз на рік залізничним, водним, повітряним або 

автомобільним міжміським транспортом; 

забезпес[ення народних депутатів після виходу на пенсію 

транспортом для поїздки у лікарню, поліклініку та інших потреб у зв'язку із 

оздоровленням та ЛІкуванням; 

виплати одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі 

місячної заробітної плати народного депутата у разі дострокового припинення 

ІІовноважень Верховної Ради України; 

обов'язкового державного страхування народного депутата 

України; 

відшкодування щомісячно витрат, пов'язаних з виконанням 

депутатських повноважень у розмірі місячної заробітної плати; 

безкоштовне забезпечення медичним обслуговуванням та путівками 

для санаторно-курортного лікування; 

виплати одноразової грошової допомоги помічнику-консультанту у 

РО1мірі його тримісячної заробітної плати у разі його звільнення; 

виплаПІ одноразової грошової компенсації для створення Н<lлеЖIllIХ 

ЖIПJiОВlIХ умов у розмірі вартості житла; 
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збереження середньої заробітної плати колишнім деIlутатам 

місцевих рад ІІа період не більше шести місяців; 

забезпечення депутатів місцевих рад безоплатним проїздом на 

залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми 

власності, а також на всіх видах міського пасажирського траНСIІОрТУ (за 

винятком таксі). 

Слід звернути увагу, що Верховною Радою України прийнято Закон 

України від 28.02.2014р. Х!! 836-УІІ «Про внесення змін до Закону України 

«Про статус народного депутата України», яким вже скасовано майже всі 

пільги, запропоновані проектом. Тобто, законопроект потребує доопрацювання 
з урахуванням прийняпя Закону України від 28.02.20] 4р. X~ 836-УІІ. 

Разом з тим, законопроектом передбачається скасування пільг та 

компенсацій, які не врегульовані Законом України від 28.02.20 14р. X~ 836-УIJ, 
а саме: відшкодування щомісячно витрат, пов'язаних з виконанням 

депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного 

депутата; виплати одноразової грошової допомоги поміЧНИКУ-КОНСУЛЬТа!ПУ У 

розмірі його тримісячної заробітної плати у разі його звільнення; надання 

допомоги на поховання народного депутата незалежно від того, депутатом 

якого скликання він був тощо. 

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація заКОНОIlроекту 

сприятиме економії видатків державного та місцевих бюджетів внаслідок 

скасування пільг та привілеїв народних депутатів України та деIlутатів 

місцевих рад, зокрема у зв'язку зі скасуванням норми щодо щомісячного 

відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням народними депутатаМIІ 

України депутатських повноважень, а також зменшення видатків місцевих 

бюджетів на збереження заробітної IІлати колишнім деlIутатам місцевих ра/І на 

період влаштування та беЗОllлатний проїзд. 

Всупереч вимогам сталі 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! та 

стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктами права законодав'IОЇ 

ініціативи не надано фінансово-економічних обrруптувань до законопроекту 

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

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання питань забезпечення діяльності окремих 
категорій осіб (реєстр. Х!! 4125 від 11.02.2014), поданий народними депутатами 
України Писаренком В.В., Пилипенком ВЛ., має вплив на показники бюджету 

(зменшує витрати бюджету). 

У разі І1РИЙНЯПЯ відповідного -закону він може набllрати ЧIІН\lості "Згідно 

із законодавством. 
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2. І (е рішеНІІЯ надіслати Комітету Верховної Ради України з Пlпань 

Рсгламснту, ДСllутатської етики та забезпечення діялы�oстіi ВеРХОВІ/ОЇ Рад!! 

УкраїIІIІ. 

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

Закону України «про пенсії за особливі заслуги ІІеред Україною» щодо 

права на встановлення пенсії за особливі заслуги особам нагородженим 

грамотою Президії Верховної Ради Союзу РСР воїну-інтернаціоналісту, 

(реєстр. N~ 4129 від 12.02.2014), поданий народними депутатами України 

Левченко О.В., Цибенком п.с. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

пенсію за особливі заслуги перед Україною особам, які нагороджені Грамотою 

Президії Верховної Ради Союзу РСР воїну-інтернаціоналісту. 

НаДЮIІІЯ права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, 

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

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

визначеного для осіб, які втратили працездатність. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, Указом 

Президії Верховної Ради Союзу РСР 28 грудня 1988 року N~ 9964-ХІ була 
заснована Грамота Президії Верховної Ради Союзу РСР воїну

інтернаціоналісту, якою нагороджувались учасники бойових дій в 

Афганістані за участю Обмеженого контингенту радянських ВIИСI,К. 

Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» не 

врегульовано право осіб, нагороджених грамотою Президії Верховної Ради 

Союзу РСР воїну-інтернаціоналісту, на отримання зазначених пенсій. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

даного законопроекту не підтримується, зазначається, ЩО зміни, 

запропоновані в законопроекті, призведуть до збіJII,шення кола осіб, які 

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

додаткових витрат Державного бюджету України на пенсійне забезпечення. 

Також відмічається, ЩО зважаючи на наявність дефіциту Пенсійного фонлу 

України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, прийняття 

рішень стосовно пілвищення рівня пенсійного забезпечення громадян має 

здійснюватися комплексно, виходячи з соціально-економічного становища 

країНІ! та фінансової спроможності Державного бюджету України. 

Всупереч ІЗимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом права законодавчої ініціативи 
не наДal/О фінансово-економічних обфунтувань до законопроекту (включаючи 

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

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термів набрання чинності, ВН31шчений у законопроекті, не відповідає 

'ШСТШlі третій статті 27 Бюджетного коле ксу України, якою нередбачсно, що 
закони України або Їх окремі положення, які впливають на пока1НИКИ 

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 'Іас висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону України 
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо права на встановлення 

пенсії за особливі заслуги особам нагородженим грамотою Президії Верховної 

Ради Союзу рср воїну-інтернаціоналісту, поданий народними депутатами 

України Левченко О.В., Цибенком П.С. (реєстр. N!! 4129 від 12.02.2014), має 
внлив ІІа показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі прийняття вілловіДНОГ0 закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

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

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

законів України (щодо адресного поштового інформування про пільги та інші 
види соціальної допомоги мало мобільних та інших соціально вразливих груп 

населення) (реєстр. N!! 4357 від 04.03.2014), поданий народним депутатом 

України Фаєрмарком с.о. 

ВідміПlЛlі: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про статус ветеранів Вlини, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про жертви нацистських 
переслідувань», «Про соціальні послуги» та «Про поштовий зв'язок». 

Запропоновані зміни передбачають закріплення права інвалідів, ветеранів 
війни та інших соціально вразливих груп населення на отримання lJOВНОЇ, 
доступної та актуальної інформації про обсяг та умови надання належних Їм 
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пільг та інших видів соціального захисту шляхом здійснення персонального 

адресного поштового інформування. Встановлюється, що адресне поштове 

інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пІЛЬГИ, в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень може потребувати додаткових бюджетних коштів у разі залучення 

додаткових матеріальних або людських ресурсів, необхідних для інформування 

отримувачів пільг. Оскільки відсутні вихідні дані щодо необхідності залучення 

таких ресурсів, Міністерство фінансів ПО'3бавлено можливості здійснити 

вартісну оцінку впливу законопроекту на показники бюджету. 

Крім того '3Юlшчається, що запропонований порядок інформування 

громадян про передбачені законодавством пільги, які без відповідного 

фінансового забеЗllечення, можуть мати суто декларативний характер, не 

сприятиме покращенню становища інвалідів, ветеранів ВІИНИ та інших 

соціально вразливих груп населення та може викликати негативну реакцію цих 

громадян. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

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

відповідні розрахунки) та ПРО[lОзицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати 

бюджету) приймаються після 15 ЛИПНЯ року, що передує плановому, 

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

плановим. 

На даний час висновок Головного науково-експертного упраВJII /ІНЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної 

допомоги мало мобільних та інших соціально вразливих груп населення) 

(реєстр. N2 4357 від 04.03.2014), поданий народним депутатом України 

Фаєрмарком с.о., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І сіLІНЯ 2015 року, а після 15 липня 2014 року - ІІС 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залс)кно від чису 
IІрні1няття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
ІІснсіОllсрів, ветеранів та інвалідів. 
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1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про визнання таким, що втратив 

чинність Закон України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. N!! 4154 
від 24.02.2014), внесений народним депутатом України Одарченком ІО.В. 

ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту с Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується визнати таким, що втратив ЧИlІнісТІ, ЗаКО!J 

України «Про Конституційний Суд України», а також ДОРУЧИТИ Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики розробити новий "роект 

Закону України «ГІро Конституційний Суд України», до прийняття якого 

процесуальна діяльність Конституційного Суду УкраїIІІІ ПРИI1l1llЯСТЬСЯ. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

заКОllопроекту може призвести до економії коштів державного бюджету. якщо 

в процесі його реалізації будуть звільнені судді. Зазначене призведе до економії 

витрат на суддівську винагороду, за умови внесення відповідних змін до 

Державного бюджету України на 2014 рік. Крім того, тимчасове припинення 
здійснення Судом процесуальної діяльності може призвести до економії витрат 

з утримання Конституційного Суду України (витрати на ПОСЛУГИ зв'язку, панір, 

на оплату поштових витрат тощо). 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатаМIІ 

розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У крани про визнання таким, що втратив чинність Закон 
України «Про Конституційний Суд Українн» (реєстр. NQ 4154 від 24.02.2014), 
внесений народним депутатом України Одарченком 10.8., має вплив на 

показники бюджету (зменшує витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ]мін до деяких 

законодавчих актів України ЩОДО посилення окремих гарантій незалежності 

суддів (реєстр. N!! 4135 від 13.02.2014), поданий народними депутатами УкраїНІ! 
Писаренком в.в. та Пилипенком вл. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроскту є Комітст з mПШIЬ 

верховенства права та правосуддн. 

Законопроектом ПРОПОIlУЄТЬСЯ внести зміІІІ! до ряду кодексів та ·ШКОl!ів 

України, ЯКИМИ УТО'ІІІІОІОТЬСЯ ОРПI!ІIl та посадові особ\!, до КОМllСТСlщїі ЯКІІХ 

IlaлеЖIІТЬ I1РИЙШІТТЯ рішення І1рО flЖИ'ПЯ спеціаЛЬНIІХ заходів 1аGС111СЧСННЯ 
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БСЗІІеКIІ СТОСОВНО суддів та працівників апарату суду, розширюється псрелік 

осіб, СТОСОВНО яких можуть бути застосовані СІ!сціальні заходи захисту за 

'Н1ЯВОЮ судді, а також надається право суддям на забсзпечення засобам!! захисту 

і мобілыІІм1І пристрОЯМИ сповіщення про небезпску та обладнання житла 

ОХОРОIIНОЮ та ПРОТlJnожеЖIІОЮ сигналізацією за рахунок коштів державного 
бюджету, 

Згідно з екснсртним ВИСНОВКОМ Міністерства фінансів України та 

пояснювальною запискою до 1аконопроекту реалізація вказаних норм 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного бюджету в 

обсязі 540,4 млн гривень, з них 475,5 млн гривень для збільшення чисельності 
підрозділів судової міліції (на 6052 од,) з метою вжипя ними спеціальних 

заходів по забезпечснню безпеки щодо суддів, працівників апарату суду та Їх 

рідних. 

В той же час, в порушення вимог частини першої стапі 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої стапі 9] Регламенту Верховної Ради 

України до 1аконопроекту нс подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаТКОВI!Х 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін наБРаІІIІЯ чинності закону, 

'Запропонований авторами законопроекту, не відповідає положенням частини 

трстьої стапі 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою заКОНІ! України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Разом '3 тим, на думку Міністерства фінансів, заявлена Міністерством 

внутрішніх справ України потреба у необхідності збільшенні чисельності 

підрозділів судової міліції є неоБІ'рунтованою, оскільки охорона судді, 

близьких його родичів та членів сім'ї здійснюється лише за заявою судді у ра1і 

наявності реальної загрози Їх жипю, здоров'ю або майну, що не потребує 

збільшення чисельності працівників органів мвс. 

Водночас, слід зазначити, що реалізація змін, які вносяться 

законопроектом до Кодексу України про адміністративні правопорушсння та 

Кримінального кодексу України в частині розширення підстав для застосування 

існуючих штрафних санкцій, збільшення їх розміру, а також збільшення строків 
позбавлення волі за зазначені у законопроекті праВОПОРУIIlення може призвести 

до збільшення надходжень державного бюджету від штрафних санкцій та 

збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених до 

ПО1бавлення волі в установах виконання І10карань за відповідний злочин. 

Міністерство фінансів За3начає, що даний законопроект не може бути 
прийнятий. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення ЗМlII до деяких заКОI!ОдаВ'IИХ 

акТІВ України щодо посилення окремих гарантій не1алежності СУJщів 

(реєстр. N~ 4135 від 13.02.2014), поданий народними депутатами України 

Писаренком В.В. та Пилипенком НЛ., має B!IJIIIB на пока,IІI1К1I бюджету 

(збільшує видатки державного бюджету та може збільшити надходження 

державного бюджету). 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення '3мін до статті 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо наДallllЯ 

можливості органам внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні 

правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 1 16-1 (реєстр. N~ 4149 
від 17.02.2014), поданий народним депутатом України Гузенком К.а. 

ВідміТІІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з lН\Тань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та надати право праllівникам 

органів внутрішніх справ складати протоколи про аДМIІІІстратнвні 

правопорушення, зокрема щодо порушення правил використання об'єктів 

тваринного світу (стаття 85 Кодексу); порушення порядку придбання чи збуту 
об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних умовах (стаття 88-1 Кодексу); порушення правил по 
охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах 

(стаття 116 Кодексу); порушення правил випуску судна в плавання або допуск 
до керування судном осіб, які не мають відповідного документа (стаття 116-1 
Кодексу). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України до зазначеного 

законопроекту покладання додаткових фунюrій на працівників органів 

внутрішніх справ може потребувати збіЛЬШСНIІЯ їх чисельності, а відтак 

додаткових видатків державного бюджету ІІа Їх утримання. 

Водночас, надання додаткових повноважень працівникам органів 

внутрішніх справ з притягненням до адміністративної відповідальності може 

зумовити додаткові надходження державного бюджету від штрафних санкцій у 

разі виявлення відповідних правопорушень та застосування заходів 

адміністративного впливу. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 
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не надано фінансово-економічних 

ПРОПО11щії 1МІІІ дО законодавчих 

бюджету та джерел додаткових 

збалансованості бюджету. 

обrрунтувань (розрахунків), а також 

актів України щодо скорочення витрат 

надходжень бюджету для досягнення 

За узагальнюючим висновком Міністерства фінансів УкраїНІ! 

заКОНОIlроект не підтримується як такий, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України та не місТІІТЬ фінансово-економічних розрахунків 

щодо додаткових видатків та пропозицій про джерела їх покриття. 

Термін набрання чинності, Юl'3начений у законопроекті, не відповідас 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або ЇХ окремі 1І0ложення, які ВПЛИВШОТЬ 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 ПЛШІОВИМ. 

На момент ро·згляду законопроекту ВИСНОВОК Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. І1роект Закону України про внесення ЗМІН до статті 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо надання можливості 

органам внутрішніх справ складати ІІРОТОКОЛИ про адміністративні 

правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 1\ 6-1 (реєстр. N~ 4149 
від 17.02.2014), поданий народним депутатом України Гузенком К.О., має 

вплив на показники бюджету (може llОтребувати додаткових витрат державного 

бюджету на забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у ра·зі 

збільшеlІІІЯ чисельності Їх працівників та збільшувати надходження державного 

бюджету від штрафних санкцій за вчинення відповідних правопорушень у разі 

Їх виявлення). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він мас 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 20 \4 року - не 

раніше 1 січня 20 \ 6 року (або 1 січня наСТУШЮГ0 за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 

(реєстр. N~ 4398 від 11.03.2014), поданий народним депутатом України 

Шуфричем Н.І. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет :3 IIIIТalib 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом з метою підвищення відповіщшыlстіi за llезаконне 

llОводжеlШЯ зі зброєю, бойовими припасами або ІшБУХОВIIМИ речовинами 
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пропонується внести зміни до статті 263 Кримінального кодексу України та 
встановити криміпальну відповідальність за носіння, зберігання, ПРllдбання, 

передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної МИСЛlIВСІ,КОЇ), 

бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без 

передбаченого законом дозволу у вигляді позбавлення волі на строк від П'ЯТlI до 

десяти років (діюча норма від 3 до 7 років), за носіння, виготовлення, ремонт 
або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів <(И іншої холодної зброї без 

передбаченого законом дозволу - позбавлення волі на строк від ДВОХ до п'яти 

років (діюча норма до 3 років), скасувавши застосування за зазначене 

правопорушення таких видів покарання, я!< штраф, громадські роботи, арешт 

або обмеження волі. 

У зв'яжу з посиленням відповідальності за -зазначені порушення у ра-зі ЇХ 

виявлення, прийняття законопроекту впливатиме ІІа доходну частину 

державного бюджету (зменшуючи її) внаслідок відміни штрафних сашщій, 

а також на видаткову частину державного бюджету (збільшуючи її) у зв'яжу із 

передбаченням виключно покарань у вигляді позбавлення волі та збільшсння 

строків позбавлення волі на утримання винних осіб в установах ВИКОІШІШЯ 

покарань. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 9] Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 
не надано фінансово-економічних обrрунтуваllЬ (розрахунків), а також 

пропозицій змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному ВИСНОВКУ до закопопроекту 

пропонує його доопрацювати та зазначає, що його реалізація може вплинути на 

виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному 

періоді у разі наявності відповідних злочинів. Зауважусться, що загальна 

величина впливу на показники бюджету буде залежати від кількості 

правопорушників. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті 

(з 22 березня 2014 року, але не раніше ДНЯ його опублікування), не відповідає 
частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

приймаються після ] 5 JlИIІІ!Я року, що передує плановому, вводяться в дію НС 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

Проект Закону України про внесення змі" ДО Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповіДaJlІ>ІlOсті за псзаКОl!не lюводжеШIЯ зі збросю, 

БОЙОВИМIІ припасами або вибуховими речовинами (реєстр. N~ 4398 
від 1] .03.20]4), поданий народним денутаТОI\1 України Шуфричем 1-1.[., має 

ВlIЛИВ на ІюказШIКИ бюджетів ("змеШllУС надходжсння бюджету, '!6іш,шує 
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витрати бюджету у рюі ВlІявлеllНЯ відrювідних пра130flорушень та санкцій, що 

застосовуватимуп,ся ). 
У Іжзі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Податкового кодексу У країни щодо підтримки розвитку льонарства 

(реєстр. N~ 4508 від 20.03.2014), поданий народними депутатами України 

Пеховим В.А., СмітlОХОМ г.є. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд 'Законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом IJрОПОНУЄТЬСЯ розширити перелік сільськогосподарських 

товарів, передбачений пунктом 209.7 стап·і 209 Податкового кодексу України, 
новою товарною підкатегорією УКТ ЗЕД 5301 10 ОО ОО (волокно лляне, 

необроблене або вимочений ЛЬОН), щО підпадають під спеціальний режим 

оподаткування податком на додану вартість. 

Слід відмітити, що реалізація таких законодавчих ініціатив призведе до 

зменшення надходжень податку на додану вартість до державного бюджету. 

Однак, авторами законопроекту не надано пропозицій змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

Міністерство фінансів України зауважує, що критерієм застосування 

спеціального режиму оподаткування, передбаченого статтею 209 Кодексу, є 

діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, і вказаний 

режим застосовується 1а умови дотримання норм, визначених цією статтею. 

При ньому, дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері 

сільського та лісового господарства поширюється на вирощування зернових та 

технічних культур, зокрема на вирощування та первинне оброблення 

(замочування) прядивних культур (підпункт 209.17.1 пункту 209.17 статті 209 
Кодексу). З урахуванням наведеного, Мінфін у своєму експертному висновку 

не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення 1мін до Податкового кодексу 
України щодо підтримки розвитку льонарства (реєстр. N~ 4508 від 20.03.2014), 
поданий народними депутатами України Пеховим В.А., Смітюхом Г.Є., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету щодо податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше] січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
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раніше І січня 2016 року ([lбо І січня Н<lСТУIІІЮГО за ILIІМ року залежно від часу 

прийняття З[lКОНУ). 

2. І {с рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з fIIпаflЬ 

податкової та митної поліТИКІІ. 

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

України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України» (щодо ліквідації. спеціального підрозділу міліції громадської безпеки 

«Беркут») (реєстр. И!! 4228 від 24.02.2014), поданий народним депутатом 

України Балогою В.І. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтаНl, 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом запропоновані зміни до статті 2 Закону України 

«Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України», згідно з якими загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України визначається у кількості 320400 осіб, у тому числі 236200 осіб 

рядового і на'Іальницького складу. За рахунок Державного бюджету України 

УТРИJ\ІУЮТЬСЯ 186 500 працівників органів внутрішніх справ. 
Прикінцевими положеннями до законопроекту передбачено скорочення 

чисельності Міністерства внутрішніх справ відповідно до покюників, 

передбачених статтею 2 Закону України «Про загальну структуру і 'Іlfсельність 

Міністерства внутрішніх справ України», передбачивши повпу ліквідацію та 

розформування спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ 

України «Беркут». 

Слід зазначити, що змінами до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік», внесеними Законом України від 27.03.2014 И!! І 165-УIl, 

доручено Кабінету Міністрів України у місячний термін подати на розгляд 

Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення не менше ніж на 

І О відсотків загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ України (за 

винятком чисельності Національної гвардії України). Тобто, питання 

скорочення чисельності працівників органів внутрішніх справ вже 

врегульовано. 

Відповідно до змін, внесених законами від 13 березня 2014 року 

И!! 877-УІІ та від 27 березня 2014 року И!! І lбб-VІІ, чинною редакцією статті 2 
Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України» загальну чисельність Міністерства внутріщніх справ України 

(за винятком чисельності Національної гвардії України, що ВНЗIШ'JaЄТЬСЯ 

Законом України «Про Національну гвардію України») затверджено у кількості 

245000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 172000 
працівників органів внутрішніх справ. 

Крім того, відповідно до статті 7 Закону України «Про міліцію», якою 
передбачено повноваження Міністерства внутрішніх справ на створення 
спеціальних підрозділів міліції, Міністерством внутрішніх справ затверджено 
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наказ ВІД 25.02.2014 N~ 144 «Про ліквідацію спеціальних піДРОЗДІЛІВ міліції 

громадської безпеки «Беркут», яким передбачено ліквідуваТJI спеціальні 

підрощіли міліції громадської беЗllеки «Беркут» головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до .законопроекту 

зазначає, що у ра.зі фактичного скорочення чисельності, передбаченого 

законопроектом, у першій половині поточного року реалізацію законопроекту 

можливо здійснити в межах видатків, передбачених дЛЯ МВС на 2014 рік. 

Таким чином, забезпеченість законопроекту фінансовими ресурсами у 

поточному році буде залежати від терміну введення цього Закону в дію. Крім 

того, зауважило, що у подальшому можлива економія видатків державного 

бюджету у зв'язку і.з скороченням чисельності працівників органів внутрішніх 

справ. 

Всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 9 І 
Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не надано фінансово

економічних обrрунтувань (розрахунків), а також пропо'Зиції 'Змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету . 
. На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1 Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про 'Загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» 

(щодо ліквідації спеціального підрозділу міліції громадської бе'Зпеки «Беркут») 

(реєстр. N~ 4228 від 24.02.2(14), поданий народним депутатом України 

БалогоlO В.І., має вплив на показники бюджету (може реалізовуватися в межах 

видатків, визначених Міністерству внутрішніх СIlрав у державному бюджеті на 

2014 рік). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

-законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про ІІроект Закону України про визнання таким, що втратив 

чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (ЩОДО оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері 

еКОЛОГll та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)>> 

(реєстр. N2 4338 від 03.03.2014), поданий народним депутатом України Сех 1.1. 

ВідміТJlЛIІ : 
І3іДГlовіДШ]J,1ІІ11\! за супроводження заКОНОІІроекту є Комітет з IПпаllJ, 

екологіЧIІОЇ політики, ІІРНРОДОКОРlІстування та ліквідації наслідків 

ЧорнобllЛЬСhКОЇ катастрофи. 

53 



Законопроектом запропоновано визнати таким, що втратив чинність, 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів УкраїНІ! (щодо 

оптимізації повноважень органів виконавчої влаДІ! у сфері екології та 

природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)>>. 

У такий спосіб пропонується відновити діяльність та новноваження 

територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів шляхом 

повернення Їм повноважень від місцевих державних адміністрацій. 

У разі підтримки зазначеної пропозиції для забезпечення діяльності 

територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ліквідації структурних підрозділів екології та ПРИРОДНІІХ 

ресурсів місцевих державних адміністрацій налеЖIІТl, здійснити відповідну 

передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів 

державного бюджету. Тобто, реалізація законопроекту має здійснюватись в 

межах чисельності працівників органів виконавчої влади та видатків, 

передбачених на утримання зазначених органів, про що, у своєму експертному 

висновку до законопроекту зазначило Міністерство фінансів України. За умови 

реалізації законопроекту шляхом передбачення додаткової чисельності 

працівників органів виконавчої влади, Їх утримання потребуватиме збільшення 

видатків державного бюджету. 

Проте, розробником всупере'l вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економі'ших обrрунтувань (розрахунків), а також 
пропозиції змін до законодавчих актів України IlЮДО скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України вирішення багатьох проблем, що 

виникли у країні внаслідок помилок у проведенні адміністративної реформн, 

має здійснюватися не відособлено щодо кожної галузі, а системно СТОСОВIIО 

BClel сфери державного управління, включаючи визна'lення ФУIIКI(ій, 

повноважень та назв відповідних органів влади. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про визнання таким, що втратив ЧИНІІІСТЬ, 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо оптимізш(ії повноважень органів виконав'юї влади у сфері екології та 

природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)>> (реєстр. N!! 4338 
від 03.03.2014), поданий народним депутатом України Сех 1.1., має вплив на 
показники бюджету (потребує здійснення передачі бюджетних призначень між 

головними розпорядниками коштів державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. І ~e рішення надіслати Комітету Верховної PaIНl УкраїIJИ .) IlІlтань 

екологічної політики, IІриродокористузаllllЯ та ліквідації IJaслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
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1.2.33. СЛУХАЛІІ: 
Інформацію про проект ЗаКОIlУ України про внесення змін до статті 26 

'Закону Українн «Про забезпеЧСIIНЯ організанійно-правових умов соніплыll'о 

';ахисту діл:й-сиріт та дітей, позбавлених батькіВСЬКОI'О ІІіКЛУВПШIЯ» що,nо 

1l0СИЛС1lllЯ СОllіпльного захисту дітей-сиріт, дітей, позбпвлеНIІХ бап,кі/JСЬКОГО 

піклування, а також осіб з їх числа (реєстр. N~ 2534а (доопрац.) від 25.02,2014), 
lІоданий народними депутатами України Шаповаловим Ю,А. та 

ПЮИ!lЯКОМ В,С . 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

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

Законопроектом встановлюється вимога щодо обов'язкового наДЮIІІЯ 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам 

'3 їх числа путівок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторно

курортні установи за наявності медичних показань, а також оплата прої'зду до 

місня відпочинку, О1доровлення чи лікування і у зворотному напрямку. 

Як За3начено у пояснювальній записці до законопроекту, реалі'3ація його 

положень не потребує додаткових видатків з державного бюджету, 

Водночас, щорічне безоплатне оздоровлення такої категорії осіб згідно "3 
ЧИННИМ законо,nавством не передбачає оплату проїзду дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а тпкож осіб "3 їх числа до місця 

відпочинку, оздоровлення чи лікування і у зворотному напрямку, 

Запровадження такого положення викличе потребу у вишукуванні додаТКОВ!lХ 

коштів з державного та місцевих бюджетів, 

Відтак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано належних розрахунків та пропозицій для досягнення 

збалансованості державного та місцевих бюджетів. 

Слід зазначити, що згідно із частиною другою статті 26 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а також статтею 24 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» оздоровлення та 

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

зокрема, дітеЙ-Сllріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

здійснюєт{,ся за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів 

підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровіЛЬНIІХ 
внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел. 

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та 

відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріаЛI.llе 
становище сім'ї, у якій вона виховується. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про о"3доровлення та відпочинок 
дітей» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у 

межах своїх повноважень забезпечують, зокрема, виділення коштів з місцевих 

бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки; оздоровлення дітей, які потребують 
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особливої соціальної уваги та підтримки, ПРОТЯГОМ РОКУ; надання ДОПОМОПІ в 

організації перевезення ГРУП дітеіі до ДІПЯ'ШХ закладів' оздоровлення та 

віl!flОЧИНКУ. 

Термін набрання 'ІНlІІюсті, визнаЧСНIІЙ у законопроекті, ІІС відповідає 

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

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

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

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ІІІІМ 

зауважень. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внессння змін до статті 26 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо посилсння 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

а також осіб з їх числа (реєстр. Н!! 2534а (доопрац.) від 25.02.2014), поданий 
народними депутатами України Шаповаловим IО.А. та ПаЗIfНЯКОМ В.с., має 

вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видаткової частини 

державного та місцевих бюджетів). 

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

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

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

].2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 12 

Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (ЩОДО зміни розміру 

та порядку нарахування допомоги при народженні дитини) (реєстр. H~ 43] 4 
від 27.02.2014), поданий народними депутатами України Герегою О.В., 

Зубком гг, Зарубінським 0.0. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 
Законопроектом пропонується викласти статтю ]2 Закону України 

«Про державну допомогу сім'ям з дітьмю> в новій редакції, згідно з якою 
належить: 

- нараховувати та виплачувати допомогу при народженні дитини 

виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, 
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встановленого на момент здійснення виплат допомоги, а не на дату народження 

днтини; 

- надавати допомогу при народженні дитини у такому розмірі: на першу 

литину - 34 розміри прожиткового мінімуму, на другу дитину - 63 розміри 
прожиткового мінімуму, на третю та кожну наступну дитину - 128 розмірів 
прожиткового мінімуму; 

- встановити одноразові виплати допомоги: при народжснні першої 

дитини - у розмірі І О прожиткових мінімумів, другої дитини -15 прожиткових 
мінімумів, третьої та наступної дитини -20 прожиткових мінімумів; 

- здійснювати щомісячні виплати допомоги ІІа першу та другу дитину у 

розмірі 100 % прожиткового мінімуму лля дітей віком до шести років, 

встановленого на момент здійснення виплати; на третю та наступну дитину в 

розмірі 150 % зазначеного прожиткового мінімуму. 
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень сприятиме підвищенню рівня народжуваності. Забезпечення 

реалізації положень законопроекту запропоновано здійснити за рахунок 

оптимізації видатків державного бюджету. 

При цьому не виконано вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України щодо надання до законопроекту пропозицій (ВКЛЮ'\аЮЧИ відповідні 

розрахунки) щодо долаткових джсрел проведення таких видатків з дсржаВНОІ·О 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Слід зазначити, що згідно з частиною другою розділу ІУ Закону України 

«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в Україні» з І липня 2014 року набирає чинності нова 
редакція статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», 
відповіюlO до якої допомога при народженні дитини встановлюється у 

Р0"3мірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 

І 0320 гривень, решта суми допомоги ВИIIJШ"(УЄТЬСЯ протягом наступних 

36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДllовідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою І1средбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають ІІа показники бюджету 

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

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

Міністерство фінансів України звертає увагу, що згідно із пунктом 12 
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, 

затвердженого постановою Кабі нету Міністрі в У країни від 27. І 2.200 1 X~ 1751, 
допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за ті 

І1РИЗl!аЧСlІlJЯМ надійшло не пізніше ніж через 12 календаРНIІХ місяців IJісля 

народження ДИТІІНИ. У разі ПРl1ЙНЯП·Я запропонованих змін, з метою одеРЖUl!llЯ 
ДOIIOMOГlI у більшому розмірі сім'ї можуть звернутися за допомогою Прll 

!lаіібільшому Р0"3мірі прожиткового мінімуму. Вllплата ЛО!lО!\IОПI 

здійсmоваТlІмеТl,СЯ за весь періол 1 момснту нароДжсння ДИТlШII до МОМСНТУ 
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звернення, тобто майже за 12 місяців, що потребуватиме вишукання 

додаткових ресурсів для виплати допомоги через зростання величИlШ 

прожиткового мінімуму протягом цього періоду. 

Загалом Міністерство фінансів України не підтримує l1рlІЙНЯТГЯ 

законопроекту, зауважуючи при цьому, що з огляду на першочергову 

необхідність забе'зпсчити в умовах фінансової кризи своєчасним фінансуванням 

уже прийняті рішення щодо соціального захисту населення, а також 

враховуючи заходи, які здійснюються Урядом щодо жорсткої економії 

бюджетних коштів, приймати рішення щодо значного підвищення окремих 

видів соціальних виплат недоцільно. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 12 Закону України 
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо зміни розміру та порядку 

нарахування допомоги при народженні дитини) (реєстр. N!! 4314 від 27.02.2014), 
поданий народними депутатаf\!И України Герегою О.В., Зубком Г.Г., 

Зарубінським 0.0., має вплив на показники бюджету (призведе до з6іЛl,шеllllЯ 
видатків державного бюджету). У разі прийняття відповідного закону до 

15 ЛlНlня 2014 року він має вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а нісля 
15 ЛlШНЯ 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або І січня наСТУlIIlОГО за 

ЦlIМ року залсжно від часу ПРИЙНЯТТЯ закону). 

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

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

України «lIpo вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо подальшої 

демократизації виборчого процесу) (реєстр, N2 1148 (доопрац.) від 12.02.2014), 
поданий народним депутатом України Одарченком 10.В. та іншими, 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки та rlОпереДНЬОJ'О розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом ПРОПОНУЮТЬСЯ зміни до окремих статей Закону України 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міСllевих 

рад та сільських, селищних, міських голів», зокрема, до пункту 2 частини 
першої статті 19 Закону щодо утворення у містах з районним поділом районних 
у містах територіальних виборчих комісій (відповідно дО ЧИННИХ положень 

зазначеного пункту такі комісії створюються лише у містах, де утворені 

районні у місті ради). 

Реалізація положень законопроекту в частині збільшеНIІЯ кількості 

територіальних KOMiciїl потребуватиме додаТКОВIІХ BflДi1TKiB з держаВІIОГО 

бюджету на ЇХ утримання, насамперед на оплату Іlраці Їх членів, ВlIІ"ОТОВЛСНIІЯ 

агітаційних матеріалів тощо. 

В 1l0рушеНІІЯ Г!ІІМОГ чаСНІНІI нершої статті 27 БЮ)l)кетrюго KOJteKcy 

України та частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради Україн!! до 
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"mКОIIOПРОСКТУ ІІС ІНІ)ЩІІО lІаJIСЖНIІХ РО')раХУlІків та flРОIЮ")lщііі для ДОСЯГІІСІІНЯ 

збалаllсовшюсті дсржавного бюджсту. 

Тсрмін lІаБРШI!IЯ '1І111110сті, ВIr3на'IСIІИЙ у 'заКОllопроекті, НС віДІІовілас 

чаСТlІні трстііі стапі 27 hюджеТllОГО кодсксу України, якою Ilсред6а tlСIЮ, 1/10 
заКО/l1І УкраїIШ або Їх окрсмі положення, які впливають на ІЮКЮНИКИ бюджсту 

(змсншуюТl, надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджсту) і 

приймаються після 15 ЛИПНЯ року, ЩО передує плановому, вводяться в дію не 
раніше !lочатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зауважуючи, 

ЩО відсутність інформації ЩОДО кількості утворених виборчих комісій В містах 

') районним поділом унеможливлює надання конкретного розрахунку вартісної 
ВСJJИЧІІНl1 ВJlЛ/JВУ заКОІІОJlроекту на видаткову частину державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міСllевих 

рад та сіЛЬСЬК!1Х, селищних, міських голію> (ЩОДО подальшої демокраТlІ3ації 

/3l1борчого ПРОllССУ (реестр. N~ 1148 (доопрац.) від 12.02.2014), поданий 

народним депутатом України Одарченком 10.8. та іншими, має I3ПЛИВ на 

показники бюджету, (призведе до збільшення видаткової частини державного 

бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 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 20] 6 року (або І січня наступного за ЦИМ року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

] .2.36. СЛ УХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 84 

Кримінального кодексу України (реєстр. N~ 4089-1 від 21.02.2014), поданий 
народними депутатами України Кожем'якіним А.А., Петренком ПД., 

Абдулліннм О.Р., Аваковим А.Б. 

ВідміТIІJlIІ : 
Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроект розроблено з метою забезпечеНІ/Я права засуджених на 
лікування за кордоном. 

Для реалізаl\ії зазначеного законопроектом пропонується ДОПОВНИТИ 

статтю 84 Кримінального кодексу України та встановити, зокрема, що: 
в разі неможливості отримання належного лікування і медичної 

ДОПОМОГИ в пснітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, 

особи, засуджені до позбавлення волі мають право на лікування за кордоном; 

рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення 

волі, приймає суд за умови, що така особа впродовж не менше 365 днів 
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безпсрервно IІрОХОДllла стаціонарне лікування та такс лікуваНІІЯ lІе ПРIПilСJIО до 

ПОIllIOГО одужання такої особи; 

- підставою для рішеНIІН суду про лікування за КОРДОНОМ особи, 

засуджсної до позбавлення волі є довідка устаНОВIІ ОХОРОНИ здоров'я УкраїНІ!, 

за межами пенітенціарної служби в якій особа засуджена до позбавлсння волі 

проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше ніж 

Зб5 днів про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та 

письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталя тощо) 

іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування; 

приймаЮЧIІ рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до 

позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення IlрО 

звільнення такої особи від покарання за хворобою. 

Як зазначсно у пояснювальні записці до законопроекту реалізація його 

положень не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Проте, законопросктом не визначаються джерела покриття витрат 

пов'язаних з лікуванням за кордоном засуджених до позбавлення волі, відтак, 

реалізація норм законопроекту може потребуватиме додаткових бюджстннх 

коштів на лікування таких засуджених. 

Тому, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до даного 
законопроекту належить подати фінансово-економічне обrpунтування 3 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення внтрат бюджету та/або джерел додаткових нал:ходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку За'3начає, 

що реалізація законопроекту може потребувати додаткових видатків 

державного бюджету на лікування засуджених за кордоном, проте ЇХ обсяг 

неможливо обрахувати за відсутності вихідних даних. 

Крім того, Міністерство фінансів України вважає що поданий 

законопроект потребує доповнення нормою щодо відшкодування витрат, 

пов'язаних із лікуванням засуджених за кордоном, за рахунок засудженої 

особи, якій надаватиметься медична допомога, або 'й' родичів, чи за рахунок 

інших коштів не заборонених законодавством, та приведсння його у 

відповідність до ЧИНllOго законодавства щодо терміну набрання ним 'IИlІІюсті. 

Відповідно до частини другої цей закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. Проте, відповідно до положень 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, закони України або Їх 
окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні норми 
запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 84 Кримінального 
кодексу України (реєстр. NQ 4089-1 від 21.02.2014), поданий народними 

депутатами України Кожем'якіним А.А., Петренком П.Д., Абдулліним О.Р., 
Аваковим А.Б., має вплив на показники бюджету (може збільшити видатки 

державного бюджету). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 
року він має вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після І 5 липня 2014 
року - не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня нас·ryпного за цим року залежно 
від часу прийняття закону). 

2. Цс рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.37; 1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про альтернативні проекти Закону України про денонсацію 

Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, внесені народними 

депутатами України Тарасюком Б.І. (реєстр. NQ 0074 від 14.03.2014) та 

Кириленком В.А. (реєстр. N!! 0074-1 від 20.03.2014). 

ВідміТIIJШ: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет у закордонних 

справах. 

Законопроектами пропонується денонсувати Угоду про створення 

Співдружності Незалежних Держав, підписану 8 грудня І 991 року в м. Мінську 
і ратифіковану із застереженнями Постановою Верховної Ради України 

від 10 грудня 1991 року N!! 1958-ХІІ. 
Метою законопроектів є захист національних інтересів України та 

підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що приймає участь 

лише в ефективному та корисному для неї міжнародному співробітництві, 

шляхом припинення членства України в міжнародній організації (СНД), яка не 

виконує своїх завдань та мети і дискредитувала себе внаслідок відсутності 

будь-якої реакції на грубі порушення Угоди з боку одного із засновників 

Співдружності - Російської Федерації. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалі·запія 

законопроектів не потребуватиме додаткових витрат державного бюджету. При 

цьому, відповідно до паспорту бюджетної програми «Внески до бюджету СОТ 

та Єдиного бюджету органів СНД» (КПКВК 1201020) на сплату дольового 
внеску України до Єдиного бюджету органів СНД у 2014 році передбачено 
8609,6 тис. гривень. Загалом Мінфін підтримує прийняття законопроектів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проекти Закону України про денонсацію Угоди про створення 

Співдружності Незалежних Держав, внесені народними депутатами України 

Тарасюком Б.l.(реєстр. N!! 0074 від 14.03.2014) та Кllриленком в.л. 

(реєстр. N!! 0074-1 від 20.03.2014), маТIІМУТІ, вплив ІІа ПОIШЗНlІКIІ бюджету 

(НРJl1велуТІ, до зменшення ВlІтрат держаН!lОГО бюджету). У разі !lрИЙlrяпя 

flіlнювіюror·о ·НlKOlry він може наб!lrати '!ИШlOсті згідно з заКОllодавством. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у закордонних 
справах. 

1.2.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про денонсацію Угоди МІЖ 

Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між 

Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського 

флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні 

розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 

(реєстр.Н20077 від 21.03.2014), внесений народним депутатом УкраїШI 

Яворівським В.О. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет у заКОРДОlllІІlХ 

справах. 

Законопроектом пропонується денонсувати відповідні Угоди, оскільки на 

думку автору законопроекту Російська Федерація порушила чинне 

законодавство суверенної України та фундаментальні НОРМИ міжнародного 

права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради Європи, Заключному акті НБСЄ 

1975 року та інших підсумкових документах НБСЄІОБСЄ, Угоді про створення 
Співдружності Незалежних Держав від 1991 року, Меморандумі про гарантії 
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї від 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою 
Британією про неядерний статус України, Договорі нро дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федер,щією 

від 1997 року. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ дО 

законопроекту за:ша'lає, що відповідно до статті 2 Угоди між УРЯllOМ України і 

Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом 

Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської 

Федерації на території України, російською стороною проводяться розрахунки 

за перебування Чорноморського флоту рф на території України шляхом 

щорічного зменшення рівними частинами державного боргу України 1а 

державними кредитами перед Російською Федерацією в сумі 

3074 млн дол. США (тобто 97,75 млн дол. США щорічно). Тому скасування 
такої Угоди автоматично призведе до скасування взаємозаліку відповідних 

платежів /довідково: на сьогодні залишок заборгованості України 1а Угодою 

становить 605,8 млн дол. США/. З іншого боку, деНОlIсація Угоди також 

скасовуватиме заборгованість України, визначену uією Угодою, оскільки 

відповідно до абзаuу третього статті 7 Угоди вона ліє до повного виконання 
сторонами зобов'язань, що випливають з неї. 

Загалом Мінфін вважає передчасним IІГllljflЯТТЯ~1 ЗПКОН[)llроекту як 

НІКОГО, що потребує депIлы�огоo аllалі,у МОЖJlИНIIХ наслідкігз ('!Окрема, 

ФіllаIlСОВIІХ) 1ІОГО реалі·зш\ії. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Зuкону УкраїНІ! про дснонсuцію Угоди між Україною та 

Російською Федер::щією про статус та умови перебування ЧОРНОМОРСІ,КО[·О 

флоту Російської Федерації на території УкраїНІ!, УГОДІ! між УкраїIІОЮ та 

Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і УГОДІ! 

між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, 

пов'язані з поділом ЧОРНОМОРСЬКОГО флоту та перебуванням ЧОРНОМОРСЬКОГО 

флоту Російської Федерації на території України (реєстр. N~ 0077 
від 21.03.2014), внесений народним депутатом України Яворівським В.О., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень і 

витрат державного бюджету, пов'язаних з реалізацією відповідної Угоди). 

у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

з законодавством. 

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

1.2.40. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення 

адміністрування податків і зборів (щодо операцій з векселями) (реєстр. N!! 4548 
від 25.03.2014), ПОДШІИЙ народним депутатом України Ар'євим В.І. 

ВідміТlIJ1ІІ : 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року розширити пільги з 

оподаткування акцизним податком цінних паперів шляхом віднесення до 

операцій з підакцизних товарів, які не підлягають оподаткуванню, операцій з 

векселями (у тому чиелі фінансовими векселями) та операцій з видачі, передачі 

(у тому числі шляхом індосаменту) та погашення векселів. 

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами, зараховується до загального фонду 

державного бюджету. 

Отже, реалізація законопроекту призведе до втрат доходів загального 

фонду державного бюджету. 

Однак автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодав'IИХ актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПрОПОЗИЦI1 джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, шо не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя статті 91). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що 1аКОІІОIlроект не підтримує, і вважає, шо законопроект матиме негативний 

вплив на дохідну частину бюджету. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів 

(ЩОДО операцііі з векселями) (реєстр. Н!! 4548 від 25.03.2014), подаШIЙ 

народним депутатом України Ар'євим 8.1., матиме вплив ІІа показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від акцизного 
податку). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про приватизацію державного майна» (щодо захисту національних 

інтересів під час приватизації державного майна) (реєстр. Н!! 4602 від 28.03.2014), 
поданий народним депутатом України Рудьковським М.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 
політики. 

Законопроектом пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон 

України «Про державну програму приватизації» (згідно з яким Програма 

прийнята на період 2012-2014 роки), а також зупинити приватизацію 

державного майна до затвердження у Верховній Раді України нової державної 

програми приватизації. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (із 

змінами) передбачено надходження до державного бюджету коштів від 

приватизації державного майна в обсязі І 7 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує прийняття законопроекту, оскільки реалізація його положень 

може призвести у поточному бюджетному періоді до недонадходження близько 

І 7 млрд грн від приватизації державного майна до державного бюджету. 
Однак, суб'єктом права законодавчої ініціативи не забезпечено виконання 

вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України, відповідно до яких до законопроекту, прийняття якого призведе 
до зміни показників бюджету, має бути додано фінансово-економічне 

об['рунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, передбачений термін 

набрання чинності відповідного закону (з дня наступного за днем ЙОго 

опублікування) не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про приватизацію державного майна» (щодо захисту національних інтересів 

під час приватизації державного майна) (реєстр. И!! 4602 від 28.03.2014), 
поданий народним депутатом України Рудьковським М.М., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до недонадходження коштів від приватизації 

державного майна). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 
2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 
2014 року - не раніше 1 січня 2016 року. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

Податкового кодексу України (ЩОДО ставок оподаткування) (реєстр. И!! 4603 
від 28.03.2014), поданий народним депутатом України Хомутинніком В.Ю. 

ВідміТИЛIІ: 

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

У законопроекті, зокрема, пропонується з І січня 2015 року зменшити 
основні ставки податку на прибуток підприємств (з 18 % до 16 %) та податку 
ва додану вартість (з 20 % до 17 %), а також передбачається не вклю'rати до 
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходи, 

нараховані у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) 

банківський рахунок (норма щодо оподаткування таких доходів має набрати 

чинності з І липня 2014 року за прогресивною шкалою оподаткування від 15 % 
до 25 %) та встановити прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб в 
залежності від розміру Їх доходу (І О відсотків, ЯКЩО база оподаткування в 

звітному податковому місяці (році) не перевищує 40 розмірів мінімальної 

заробітної плати, 15 відсотків, ЯКЩО база оподаткування перевищує 40 та НС 
перевищує 80 розмірів мінімальної заробітної плати, 20 відсотків, якщо база 
оподаткування перевищує 80 розмірів мінімальної заробітної плати. 

Запровадження положень законопроекту призведе до значних втрат 

доходів державного та місцевих бюджетів (за експертною оцінкою 

Міністерства фінансів України річні недонадходження податку на прибуток 

підприємств складуть 5,8 млрд грн, податку на додану вартість - 21 млрд Грll, 
податку на доходи фізичних осіб - 18,2 млрд гривень). 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦІІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу УкраїНІ! (чаСТІша перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина ТРСПІ статті 91). ГlОЛОЖСIІIІЯ 

'ШI<ОНОПрОСКТУ щодо набрання ЧllllllОсті віДlІовіДIІИМ законом з ДНЯ, настушІОП) 

'3а ЛІІС"І ііОI'О опублікування, не УЗI'Од)КУЄТl,СЯ 1 чаСТИIІОЮ "peTf,OIO статті 27 
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Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює ряд зауважень до запропонованих у законопроекті положень, які 

призведуть до значних втрат доходів бюджетів і не віДІІовідають Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою УкраїНІ! 

27 лютого 2014 року, та зазначає, що законопроект не підтримує. 
Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо ставок оподаткування) (реєстр. N~ 4603 від 28.03.2014), ПОДа!IІIЙ 
народним депутатом України Хомутинніком В.lО., матиме ВПЛИВ на ПОКа1IIJjКlI 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від 

податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку ІНІ 

доходи фізичних осіб). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 
року він має ВВОДlпися в дію не раніше І січня 2015 року, а нісля 15 ЛИlIІІЯ 2014 
року - не раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року ЗflJlеЖIЮ 
від часу прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПIІП1Ш, 

податкової та митної політики. 

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

тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф Украї!!и» 

(щодо встановлення ставок ввізного мита на рівні О % на транспортні засоби, 
оснащені електричними двигунами) (реєстр. N~ 4605 від 28.03.2014), llOЩIlШЙ 
народним депутатом України Ткачуком r.в. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з ПlПа!IЬ податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується зменшити розмір пільгової ставки вві'ШОГО 

мита з 8 % до О %, а повної ставки - "3 1 О % до О % на транспортні 1ис0611, 
оснащені електричними двигунами (код УКТ ЗЕД 870390 10 ОО). 

Належить зазначити, що відповідно до пункту 190.1 статті 190 
Податкового кодексу України базою оподаткування податком ІІа додану 

вартість для товарів, що ввозяться на митну територію України є договірна 

(контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної 

Митним кодексом України, з урахуваННЯl\-! мита та акцизного lюдатку, що 

підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. 

Отже, реалізація такої заКОIlОlЩВЧОЇ ініціативи при'зведе до ll\lеНI1IСННЯ 

надходжень ввізного МИЛ\ та lІодатку на додану вартість до державного 

бюджету. ОДllак, ивтором заКОIІОllроекту ІІС IШЩlllО IIРОПО'НlIlііі 31\.Ііll до 

lаКОlІОД(1ВЧИХ актів УКРUЇI!И щодо скорочення ВlІтрат бюджсту та/або лжереJl 

додатковю: надхоюкень 61Олжету lLЛЯ ДОСЯГlIСIІIІЯ 'jбаJlШIС()Ш\lюсті бюджсту. Ilc 
()() 



НС віДIІОl3ідає ВlIМОГUМ 'ІаСТИНИ першої статгі 27 Бюджетного КОДСКСУ УкраїlІ1! 
та 'lаСТIІIІІI третьої статгі 91 Регламснту ВеРХО13110Ї Ради УкраїIІИ. 

ЗаКОIIOІІ[JOСКТО~1 передбачається набраНIІЯ Чl1llllOсті відповідного закону з 

ДНЯ, Н<lСТУIlНОГО за днем його опублікування. Це супереЧI!ТЬ вимогам чаСТНIШ 

третьої статгі 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів УкраїНІ!, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 і пункту 4.5 статгі 4 Податкового кодексу України. Крім того, 
відповідно до вимог частини другої статгі 2 Закону України «Про Митний 
тариф України» закони України з питань встановлення нових або заміни 

діючих ставок ввізного мита набирають чинності нс раніше, ніж з дати початку 

нового бюджетного періоду. 

Як зазначає Міністерство фіIlансів України, оцінити обсяги 

недонадходжень митних платежів до бюджету неможливо за відсутності 

інформації стосовно прогнозних обсягів ввезення транспортних засобів, 

оснащених електричними двигунами. Разом з тим, за даними митної статистики 

у 2012 році було ввезено на територію України 117 штук транспортних засобів 
(за кодом УКТ ЗЕД 8703 90 І О ОО) загальною вартістю 0,8 млн дол. США, 
у 2013 році - 79 штук загальною вартістю 0,4 млн дол. США. В пояснювальній 
записці до законопроекту автором наведено інформацію, зокрема, щодо 

стимулювання ввезення електромобілів Mitsubishi i-МіЕV на територію Росії. 
Однак, за інформацією Мінфіну, при середній вартості вказаного автомобіля в 

розмірі 25 тис. дол. США умовні недонадходження з одного автомобіля 

ввізного мита та ПДВ складатимуть близько 24 тис. гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 

затверджсного Законом України «Про Митний тариф України» (ЩОДО 

встановлення ставок ввізного мита на рівні О % на транспортні засоБІ!, 

оснащені електричними двигунами) (реєстр. N"Q 4605 від 28.03.2014), поданий 
народним депутатом України Ткачуком Г.В., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо ввізного 
мита та податку на додану вартість). 

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

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

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

ПРИЙНЯТГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної 1І0літики. 

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

законодавчих актів України у зв'язку з реорганізацією органів доходів і зборів 

(реєстр. И~ 4589 від 27.03.2014), поданий народними депутатами України 

Розенком П.В., Сухим Я.М. 
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Ві)(~lіТIІЛIІ: 

13ідпоніДnЛЬflИМ 'Ш рО1глял '!Rконопроекту є Комітет з IІІпань соніаЛl>lIOЇ 

!llшіТIІКИ та праці. 

Слід за1Ш1ЧНТИ, що згіДIIО з ] ]оста!IОВОIO ВерховноlO РадоlO України 

від 28.02.20]4 N~ 838 «Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів», 

Кабінету Міністрів України рекомендовано здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів та утворення 

відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та митної 

політики. Відповідно до пояснювалы�її записки, законопроект РО1роблено з 

метою узгодження положень законодавчих актів України у зв'язку з 

реорганізацією Міністерства доходів і зборів України, визначення законодавчих 

умов належного функціонування загальної системи адміністрування податків, 

зборів та єдиного соціального внеску, усунення можливих правових колізій 

щодо зазначених питань. 

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до ] 17 законодавчих 
актів України, якими передбачено врегулювати відносини органів державної 

податкової служби, органів державної митної служби, а також покласти функції 

щодо адміністрування единого внеску на органи Пенсійного фонду України у 

зв'язку з реоргані'шцією Міністерства доходів і зборів. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття 

проекту закону не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

Проте, як зазначає у своєму експертному висновку Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України, змінами до пункту 2 
Розділу ХУ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», пропонується запровадити внесення до 

Пенсійного фонду плати, яка повинна покривати фактичні витрати на виплату і 

доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних 

роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці 

за списком N~ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених 

Кабінетом Міністрів України установами, а також, передбачити виплату пенсій 

особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних 

роботах в металургії та/або на відкритих гірничих роботах за рахунок коштів 

державного бюджету до досягнення ними відповідного віку. На думку ГНЕУ, 

питання витрат на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний 

робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і 

особливо важкими умовами праці за списком N2 1 та .N22, сьогодні є дійсно 
великим фінансовим тягарем, причому, для всіх підприємств та організацій, а 

т()му необхідно IІрИСКОрИТИ вирішення питання щодо запровадження 

пільгового пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди, а 

питання фінансування за рахунок коштів державного бюджету цих пенсій, 

призначених до запровадження професійних та корпоративних фондів, 

необхідно вирішувати комплексно для всіх підприємств та організацій. 

Незважаючи на те, що законопроект маТlІме ВПЛИВ на показники видатків 

державного бюджету, його авторами не надано пропозицій змін до 

законодаВЧIІХ актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 
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Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Належить зауважити, що пропозиція щодо передачі функції з 

адміністрування єдиного внеску до Пенсійного фонду України не узгоджується 

з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 N2 67 «Про ліквідацію 
Міністерства доходів і зборів», якою зокрема встановлено, що Державна 

податкова служба є центральним органом виконавчої влал.и, який забезпечує 

реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. На зазначене також звертає увагу Міністерство фінансів України. 

Слід відмітити, що з метою узгодження функцій та назв органів, що 

забезпечують реалізацію податкової та митної політики, запропоновані у 

проекті зміни доцільно приймати взаємоузгоджено з внесенням відповіДНIІХ 

змін до Податкового кодексу України (законопроект за реєстр. N24588 
від 27.03.2014) та Митного кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку надає 

зауваження до проекту закону та зазначає, що законопроект Ilотребує суттєвого 

доопрацювання з урахуванням наведених зауважень та пропозицій, а відтак не 

підтримує його прийняття. 

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

України у зв'язку з реорганізацією органів доходів і зборів (реєстр. N2 4589 
від 27.03.2014), поданий народними депутатами України Розенком П.В., 

Сухим Я.М., матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на виплату відповідних пенсій). 

У разі прийняття відповіл.ного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І сі'lНЯ 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 питань 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва» (щодо розширення можливості 

формування територіальними громадами фондів соціального і службового житла 

та вирішення проблем довгобудів) (реєстр. N2 4626 від 03.04.2014), поданий 
народним депутатом України Фаєрмаком с.о. 

ВідміТIІЛИ: 

ГОЛОВНИМ з опрацювання заКОНОlIроекту є Комітет з питань фінансів і 

банківської діЯЛJ,Jюсті. 

Згідно '! JЮЯСНЮВ<:ІЛЬJЮЮ зarшскою законопроекту ОСIJОВIIОЮ мстою є 

fНlріНfеНflЯ f1ро6лем л.ОВI'оБУllів та РО"3ШJiреll!lЯ МОЖЛlІвості ФОРl\JУЩ1flllЯ 

теРlІторіальними громадами фондів СОl(іального та службовоl'O житла ШЛЯХОМ 
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застосування діючих правових механізмів з метою отримання територіалы1lмии 

громадами права власності на довгобуди для Їх добудови. 

При цьому, автор законопроекту вважає, ЩО реалізація законопроекту не 

потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і має 

здійснюватись в межах коштів державного бюджету, передбачених на 

фінансування Державної цільової соціально-економічної програми будіВНІІцтва 

(придбання) доступного житла на 20 І 0-20 17 рОКІІ. 
Належить зауважити, ЩО Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» було затверджено видатки за бюджетною 

програмою 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла» у сумі 100 млн I"рН, які виключено згідно і:! 

Законом України від 27.03.2014 N~ 1165-УІІ. 
Загалом законопроектом пропону~ться під час ЗДlИснення заходів з 

подолання кризових ЯВИЩ у будівельній галузі та житловому будівництві 

спрямовувати кошти, у першу чергу, на завершення будівництва об'єктів 

незавершеного будівництва, що споруджувалисІ, із залученням коштів фіЗИ<IІІИХ 

осіб. 

Отже, законопроект потребує витрат державного та місuевих бюджетів, 

оскільки після набуття права власності на об'єкти незавершено,·о будівництва, 

шо споруджувалисІ, із залученням коштів фізичних осіб, власники мають 

направляти відповідні кошти на їх добудову, на ЩО також звертає увагу у 

своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

Однак, суб'єктом права законодавчої ініціативи не забеЗl1ечено виконання 

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

до зміни показників бюджету, має бути додано фінансово-економіЧllе 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиuії щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, передбачений терміІІ 

набрання чинності відповідного закону (через десять днів з дня його офіпійного 

опублікування) не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України. 

Мінфін вважає розгляд і прийняття запропонованого законопроекту 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України нро внесення ЗМІН дО Закону Українн 

«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва» (ЩОДО розширення можливості формування 

територіальними громадами фондів соціального і службового житла та 

вирішення проблем довгобудів) (реєстр. N24626 від 03.04.2014), поданий 

наРОДНIІМ депутатом України Фаєр маком с.О., матнме вплив на ІlOКа3НIІКIІ 

бюджету (І1ризвеltс.nо збільшення витрат з JtсржаВIІО/·О та місцеВIІХ бюджетів). 

У разі IІр"ЙНЯТТЯ віДІІовідного закону до 15 ЛИ/ІНЯ 2014 року він має 

ВВОДИТНСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а "іСJ1Я 15 ЛІІШІЯ 2014 року - НС 

раніше І сі'IІIЯ 20 І б року. 
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2. Не рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПllПlІІЬ 

фінансів і баllкінської діяльності. 

1.2.46. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення доповнення до 

Закону України «Про протидію торгівлі людьми» щодо повноважень органів 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим (реєстр. Н!! 4134 від 13.02.2014), 
поданий народним депутатом України Миримським л.ю. 

Відмітили: 

Головним з ІІідготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про протидію 

торгівлі ЛЮДЬМИ» новою статтею 7-1, якою визначаються повноваження органів 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері протидії торгівлі 

людьми на території Автономної Республіки Крим, включаючи окремі 

повноваження центральних органів виконавчої влади у даній сфері. 

Запровадження законодавчої ініціативи може призвести до дублювання 

функцій, оскільки статтями 7 та 8 Закону України «Про протидію торгівлі 
людьми» визначено загальні повноваження центральних органів виконавчої 

влади та місцевих державних адміністрацій у сфері протидії торгівлі людьми, і 

не сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів. 

Враховуючи, що відповідно до підпункту а пункту 1 частини першої 
статті 90 Бюджетного кодексу України видатки на виконавчу владу Автономної 
Республіки Крим здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і 

належать до видатків, що враховуються flрИ визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів, реалізація положеtlЬ законопроекту призведе до необхідності 

вишукання додаткових коштів з державного бюджету та бюджету Автономної 

Республіки Крим на забезпечення переданих повноважень, хоча згідно із 
пояснювальною запискою до законопроекту його виконання не потребує 

фінансових витрат з державного бюджету. 

Відтак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано пропозицій (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

додаткових джерел проведення таких видатків з державного бюджету та 

бюджету Автономної Республіки Крим для досягнення Їх збалансованості. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення доповнення до Закону України 
«Про протидію торгівлі людьми» щодо повноважень органів виконавчої влади 
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Автономної Республіки Крим (реєстр. H~ 4134 від 13.0:2.2014), пода"lІі1 

народним депутатом України Миримським Л.lо., має вплив ІІа пок<:шшки 

бюджету (призведе до збільшеНJlЯ видатків державного бюджету та бюджету 

Автономної Республіки Крим). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 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 часу 

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

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

Податкового кодексу України щодо плати за користування надрами 

(реєстр. H~ 3902 (доопрац.) від 17.03.2014), поданий народними деп)татами 

України Сенченком А.В., Павловським А.М. 

ВідміТИЛJl: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

укрупнити групи корисних копалин у розрізі ставок плати за 

користування надрами та встановити єдину ставку плати за користування 

надрами для кожної такої групи, при цьому, здійснити перехід до відсоткових 

ставок плати за користування надрами для підземних і поверхневих вод та для 

грязі лікувальної; 

виключити норми шодо обчислення податкових зобов'язань з плати за 

користування надрами із застосуванням абсолютних ставок плат!\ у вартісному 

(грошовому) вираженні, а також щодо порядку вюначення обсягу погашених 

запасів корисних копалин. 

Слід зазначити, що плата за користування надрами зараховується до 

державного бюджету та місцевих бюджетів у співвідношеннях, визначених 

статтями 29, 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту сприятиме збільшенню дохідної частини 

зведеного бюджету України на суму близько 2 млрд гривень. При цьому 
Мінфін, в цілому підтримуючи законопроект, вважає, що його подальший 

розгляд є недоцільним, оскільки більшісТІ, запропонованих заКОlIопроектом 

положень були враховані в Законі України від 27.03.2014 Н!! І 166-\'І! 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 
економі'IНОГО зростання в Україні». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо плати за користування надрами (реєстр. Н!! 3902 (доопрац.) 

від І 7.03.2014), поданий народними депутатами України Сенченк.ом Л.В., 
Павловським А.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 
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збільшення доходів державного та місцевих бюджетів вІД плати за 

користування надрами). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.48. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення 

Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків 

(реєстр. N~ 4490 від 19.03.2014), ноданий Кабінетом Міністрів У країни. 

ВідміТИЛIІ: 

змін до 

і зборів 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено відповідно до вимог пункту 4 розділу ХІХ 
Податкового кодексу України щодо щорічного перегляду ставок деяких 

податків і зборів, визначених в абсолютних значеннях. 

Законопроектом пропонується індексувати ставки податків і зборів: 

на індекс споживчих цін (108,3 %) - акцизний податок, збір за першу 

[Jеєстрацію транспортного засобу, екологіqний податок, податок за земельНІ 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, та збір за 

користування радіочастотним ресурсом України; 

на індекс цін виробників промислової продукції (І 08,6 %) - плату за 

користування надрами для видобування корисних копалин, плату за 

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 

копалин, збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту сприятиме збільшенню дохідної частини 

зведеного бюджету України на суму близько 1,9 млрд гривень. 
Слід звернути увагу, що більшість запропонованих законопроектом 

положень були враховані в Законі України від 27.03.2014 N~ І І 66-УIІ 

«Про запобігання фінансової катастрофи та створення нередумов для 

економічного зростання в Україні». 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо зміни ставок деяких податків і зборів (реєстр. N~ 4490 
від 19.03.2014), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного та місцевих 

бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповіДllOГО закону він може набирати чинності ·31·іДIІО 

і·! законодаВСТВОI\I. 

2. Це рішеНIІЯ надіслатн Комітету 13ерховної Ради Україн!! з ПІІТШІІ, 

ІІЩЩТКОВОЇ та 1\1ІІ11IОЇ IIOJliTI1I<If. 
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1.2.49. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін Податкового 

кодексу України (ЩОДО зупинення чинності окремих положень на встановлення 

ставки податку на лікарські засоби) (реєстр. N~ 4637 від 04.04.2014), поданий 
народними депутатами України Шипком А.Ф., Дудкою В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується тимчасово до І січня 20 15р. зупинити дію 

підпункту «в» пункту ] 93.1 статті 193 Кодексу (щодо встановлення стаВЮ1 
податку на додаllУ вартість у розмірі 7 % за операціями '3 постачання лікарс!,ких 

засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесеllИХ до 

Державного реєстру лікарських засобів (у т.ч. аптечними закладами), а також із 

постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України, та відновлення на цей період дію 

підпункту 197.1.27 пункту 197 Кодексу, яким зазllа'lені операції звільнялися від 
оподаткування. 

Такі законодавчі ініціативи, на думку авторів заКОIlОIlроекту, ВIІКЛИКС1ні 

необхідністю стабілізувати негативну ситуацію щодо налаштування касових 

апаратів на ринку реалізації лікарських засобів. 

Слід зазначити, що Законом України від 10.04.2014 N~ 1200-УIl 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України ЩОДО усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» 

законодавчо унормоване питання, що порушується, а отже чітко визначений 

перелік операцій, що оподатковується за ставкою 7 %, та передбачено період 
незастосування фінансових санкцій до платників податків, що ]дійснюють 

операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення із 

використанням реєстраторів розрахункових операцій. На зазначене також 

звертає увагу у своєму експертному висновку Міністерство фінаllсів України. 

Мінфін також зазначає, що втрати бюджету від застосування звільнення 

від оподаткування податком ва додану вартість операцій з постачання 

лікарських засобів та виробів медичного llризначення, яке ПРОIlОНУf'ТЬСЯ 

відновити, становлять, за інформацією Міністерства доходів і зборів України, 

І 1 млрд гривень. 
Незважаючи на те, ЩО законопроект матиме негативний ВПЛІІВ на 

показники доходів державного бюджету, його авторами не надано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 БюджеТIІОГО 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України. 

Крім ТОІ'О, персдбпчена ЗПК(JIIОJIrоектом дата нпБРШІІІЯ ЧІІІІності 

АіДІІовіДІІОГО 'ЗПКОIlУ (з дня, Н<lСТУlllІОГО 'ЗП ДІЮ\І ііого Оl1уБJJіКУВШIІІЯМ) НС 
віДll(1відпє вимогам Ч<lСТИНИ трел,ої статті 27 LJlОджеТlIOП) кодсксу У країJJ>1 

щодо їсрміну ІІабрання ЧI1J1щн.:ті заКОIIJВ УкраїJlII, які ~lаЮІЬ ВlIШ1В ІІа 
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lІОКЮIШІШ бююк~ту, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України щодо стабільності податкоrюго законодапстпа. 

MiHiCT~PCTBO фінансів України у своєму експертному висновку за,ІІачає, 

що не піДТРI1МУЄ законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін Податкового кодексу 

України (ЩОДО зупинення чинності окремих положень на встановлення ставки 

податку на лікарські засоби) (реєстр. N~ 4637 від 04.04.2014), поданий 

народними депутатами України llІипком А.Ф., Дудкою В.8., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від 

податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 сіt!Ня 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. 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про пнесення ЗМІН дО деяких 

законів України щодо удосконалення механізму відшкодування витрат на 

виплату та доставку пільгових пенсій (реєстр. N~ 3732 (доопрац.) 

від 28.03.2014), поданий народними депутатами України Ващук ІСТ., 

Шаровим І.Ф. 

Відмітилп: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

У законопроекті пропонується привести у відповідність до чинного 

законодавства деякі положення законів України «Про збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхуванню>. 

Також у законопроекті пропонується фінансування виплати і доставки 

пільгових пеНСІИ, які підлягають відшкодуванню вищими навчальними 

закладами, здійснювати за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, 

передбаtlено здійснювати виплату пенсій особам, які були безпосередньо 

зайняті повний робочий день в металургії та/або відкритих гірничих роботах, за 

рахунок коштів державного бюджету до досягнеНІІЯ такими особам!! 

загальновстановленого пенсійного віку. 

Запровадження таких положень законопроекту призведе до збільшення 

витрат державного бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 
України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗIЩІI джерел 
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 
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не відповідає вимогам Бюджетного кодексу УкраїIIИ (частина перша ста'пі 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). 

Міністерство фі1Іансів України у своєму експеРТIІОМУ ВIfСIІОВКУ заЗllачає, 

що законопроект потребує додаткових бюджеТIІИХ видатків, та не підтримує 

його прийняття, зважаючи на таке. Відповідно до чинного законодавства 

підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, 

відшкодовують Пенсійному фонду витрати на виплату та доставку пенсій, 

призначених на пільгових умовах, до досягнення відповідними працівниками 

загальновстановленого пенсійного віку. Звільнення окремих підприємств від 

необхідності відшкодування витрат Пенсійному фонду з виплати пільгових 

пенсій та перекладання цих витрат на державний бюджет призведе до масових 

звернень інших підприємств щодо перегляду такого відшкодування. Зважаючи 

на наявність дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який покривається за 

рахунок коштів державного бюджету, Мінфін вважає, що прийняття рішень, які 

потребуватимуть додаткових витрат з державного бюджету на виплату пенсій, є 

неможливим. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

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

щодо удосконалення механізму відшкодування витрат ІІа виплату та доставку 

пільгових пеНСIИ (реєстр. N~ 3732 (доопрац.) від 28.03.20]4), поданий 

народними депутатами України Ващук К.т., Шаровим І.Ф., матиме вплив ІІа 

показники бюджету (призведе до збільшення витрат державного бюджету на 

відшкодування Пенсійному фонду пільгового пенсійного забезпечення окремих 

працівників). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20] 4 року він має 

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

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

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

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

(щодо обчислення та сплати окремих податків та зборів) (реєстр. N!! 4291 
(доопрац.) від 31.03.2014), поданий народним депутатом України Яценком А.В. 

Відмітили: 

ВіДlІовідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується: 

дохід, отриманий платником податку на доходи фізичних осіб від 

продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів 

нерухомості, оподатковувати за ставкою І О % від розміру міllімаm,ної 
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заробіпю'і !Ілати за 1 кв. метр, а земельних ділянок - за 1 ОО кв. метрів (чинна 
ставка 5 % від доходу); 

дохід від операuій з продажу об'єктів нерухомості, що ЗДІИСНЮЮТЬСЯ 

фізичними особами - нерезидентами, оподатковувати за ставкою 13 % від 

розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр, а земельних ділянок - за 

1 ОО кв. метрі в (ЧИllна ставка 15 % - 17 % від доходу); 
застосовувати механізм визначення середньоринкової вартості дО ВСІХ 

транспортних засобів при оподаткуванні ПДВ операцій з ними; 

оподатковувати за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб 

об'єкти спадщини, що успадковується не лише членами сім'ї першого 

споріднення, а і 'ІЛенами сім'ї другого ступеня споріднення; 

запровадити фіксований розмір державного мита (1 % від розміру 

мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр при відчуженні нерухомого майна та 
за 1 ОО кв. метр при відчуженні земельних ділянок) замість 1 % від суми 

договору за нотаріальне посвідчення відповідних угод. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

бюджетів податку на доходи фізичних осіб та державного мита (згідно з 

розрахунками Міністерства фінансів України втрати бюджетів становитимуть 

близько 94 млн грн та 26,2 млн грн відповідно). 
Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиuії змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦ!І джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

опублікування не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 і пунктом 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України, на що також звертає увагу у своєму експертному 

висновку Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України зазначає, що не підтримує 

прийняття законопроекту у поданій редакції, та висловлює ряд суттєвих 

зауважень до запропонованих у ньому положень. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України (щодо обчислення та 

сплати окремих податків та зборів) (peEcTp.N24291 (доопрац.) від 31.03.2014), 
поданий народним депутатом України Яценком А.В., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного і місцеВIІХ 

бюджетів від податку на доходи фізичних осіб та доходів місцевих бюджетів 

від держзшlOГО MIlTa). 

у рюі Ilрl1ЙНЯТТЯ ІЗідrlOві)llЮГО 'щкону до 15 JШШlЯ 2014 року віа має 

I3lЮЮlТlІСН 13 дію ІІС Р,1liіше ] сіЧ/lЯ 2015 року, а /lісля 15 липня 2Оl4 року - IlС 
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раніше 1 січня 2016 року (або І сі<IНЯ наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з !Іитань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діялы�стіi та 

державного архітектурно-будівелbtюго контролю (реєстр. N~ 4629 
від 03.04.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

Законопроект містить положення, спрямовані на ВДОСКО!Іаllення 

правового регулювання містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та 

погоджувальних процедур у будівництві, реформування системи державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про 

адміністративні !Іравопорушення, законів України «Про ОСНОВІ! 

містобудування», «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «[ Іро 
відходи», «Про місцеві державні адміністрації», «Про архітектурну діяльвість», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про судовий збір». 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

запропонованих у законопроекті заходів, ЗДlИснюватиметься в межах 

асигнувань, передбачених Державним бюджетом України. 

Водночас, створення органів державного архітектурно-будівельного 
контролю при районних державних адміністраціях, виконавчих органах 

сільських, селищних, міських рад (зміни до статті 6 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»), віднесення до власних 

повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад 
завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків, що 

споруджуються із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності 

забудовників продовжувати таке будівництво (зміни до статті 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»), потребуватиме додаткових 

коштів з державного і місцевих бюджетів. 

Крім того, реалізація положень законопроекту щодо включення до 

повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі містобудування, 

житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, транспорту і зв'язку здійснення заходів щодо ведення єдшюго 

державного реєстру громадяп, які потребують !Іоліншепня )[(НТЛОВІІХ УМОВ 

(зміНІ! /10 статті 20 Закону У країl!І1 «Про місцеві державні ПНl\lіністрації») 

призведе до /10даткових витрат державного бюджету ІНІ ·щіі1снеl[[[Я ТШ([[Х 

заходів. 
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Поряд з тим, ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до Кодексу про адміністративні 

правопорушення, відповіюю до яких запроваджується адміністративна 

вілповілалыlсть,, зокрема, за порушення строків надання замовникові 

містобудіШIl1Х умов, будівельного паСІЮРТУ З<lбудови земельної діЛЯIІКИ, 

невиконання законних вимог (приписів) Головних інспекторів будівельного 

нагляду. Реалізація запропонованих змін може призвести до збільшення 

доходної частини державного бюджету за рахунок зростання надходжень від 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 

Однак, до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки та пропозицій щодо 

збалансованості бюджету, як визначено у частині першій статті 27 Бюджетного 
кодексу та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України відмічаючи, що законопроект 

потребуватиме у майбутньому залучення коштів державного та місцевих 

бюджетів, не заперечує щодо розгляду прийняття запропонованого 

законопроекту. 

Головне Науково-експертне управління Верховної Ради України зазначає, 

що за результатом розгляду у першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених до нього зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного 

архітектурно-будівельного контролю (реєстр. N!! 4629 від 03.04.20]4), поданиJЇ 
Кабінетом Міністрів України, має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного та місцевих бюджетів і до збільшення доходів 

державного бюджету за умови виконання штрафних санкцій за виявлені 

правопорушення ). 
У разі прийняrгя відповідного закону до 15 липня 20] 4 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 сі'ІНЯ 20] 5 року, а після ] 5 липня 20] 4 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
lIРИЙI1ЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної політики. 

1.2.53. СЛУХАЛИ: 
ІІІформацію про проект Закону України про внесення з!\(ш до 

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з 
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торгівлі цінними паперами) (реєстр. -М!! 4636 від 04.04.2014), ПОДUЮIf! наРОЮIllМ 
депутатом України Долженковим О.В. 

ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за розгляд 'Законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується: 

- скасувати окрему ставку податку на прибуток у розмірі 1 О % на 

позитивні фінансові результати від операцій з торгівлі цінними паперами; 

- переносити від'ємне значення фінансового результату за операціями з 

цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, у зменшення 

'Загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних 

періодах до повного погашення; 

уніфікувати процедуру визначення фінансового результату за 

операціями з цінними паперами, які перебувають або не перебувають в обігу ІІа 

організованому фондовому ринку. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не може бути підтримано, як такий, що сприятиме подальшій 

тінізації ринку цінних паперів і, як результат, зменшить надходження податку 

на прибуток підприємств, оскільки: 

скасовує особливий механізм оподаткування цінних паперів, що 

передбачає збільшення податкового навантаження за рахунок додаткової 

сплати акцизного податку, обмежень перенесення від'ємного фінансового 

результату за операціями з цінними паперами неорганізованого ринку; 

створить правову колізію щодо застосування положень з обмеження 

перенесення від'ємного фінансового результату, ЩО ускладнить 

адміністрування податку. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або прОПОЗИЦIІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

визначити вартісну величину впливу цього законопроекту на показники 

бюджету. Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним 

законом з дня, наступного за днем його опублікування, не узгоджується з 

частиною третьою стапі 27 Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 
пункту 4.1 стапі 4 Податкового кодексу України. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (ЩОДО особливостей оподаткування операцій з торгівлі цінними 

паперами) (реєстр. -М!! 4636 від 04.04.2014), подаШIЙ народним депутатом 
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України Долженковим О.В., матиме вплив на ПОКа1НИКИ бюджету (призведе до 

зменшення доходів бюджету від податку на прибуток підприємств). 

У разі 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.54. СЛУХАЛИ: 
Інформацію І1рО проект Закону України про внесення змін ло 

Податкового кодексу України (щодо оподаткуваНIІЯ в І1срехіДНIІЙ період 

доходів фізичних осіб у вигляді процентів на поточні або депозитні банкіВСhкі 

рахунки) (реєстр. К2 4633 від 04.04.2014), поданий народними депутатами 

України Долженковим О.В., Воропаєвим Ю.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується призупинити до 1 липня 2014 року дію 
норм Податкового кодексу України щодо справляння податку на ДОХОДІІ 

фізичних осіб з доходів у Вllгляді процентів на поточний або депозитний 

банківський рахунок або вклад до небанківських фінансових установ. Слід 

зазначити, що таке положення вже врегульовано Законом України 

від 10.04.2014 КІ! 1200-УІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих 

неузгодженостей норм законодавства». 

Також законопроектом передбачається не включати до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку ДОХОДИ у 

вигляді процентів на ПОТОЧНИЙ або депозитний (вкладний) банківський 

рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із 

законом або на депозитний (ошадний) сертифікат, отримані в наllіональнlИ 

валюті У країни на підставі договорів, укладених до І травня 2014 року 

включно. 

Запровадження положень законопроекту призведе до значних втрат 

доходів державного та місцевих бюджетів (за експертною оцінкою 

Міністерства фінансів України у 2015 році можливі недонадходження податку 
на доходи фізичних осіб у сумі близько 5,3 млрд гривень). 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтуваНIІЯ 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України шодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради У країJII І (чаСТlІна третя статті 91). Положення 
законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом з ДНЯ, llаСТУПНОІ\) 

за днем ЙОГО опублікування, не У"3І'Оджується з '1аСТlIlIOЮ треп,ою статті 27 
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Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 стапі 4 
Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зауважує, 

що реалізація пропозиції щодо звільнення від оподаткування процентних 

доходів, які були отримані у національній валюті на підставі договорів, 

укладених до І травня 2014 року включно, призведе до порушення 

передбаченого підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 стапі 4 Податкового кодексу 

України принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення будь

яких проявів податкової дискримінації (оскільки процснти '3а іДСНПIЧНИМИ 

вкладами будуть оподатковуватися/звільнятись залежно від дати укладсння 

договору), на що також звертає увагу у СВОЄМУ експертному висновку Головне 

науково-експертне управління апарату Верховної Ради України. 

Зважаючи на наведене, законопроект Мінфіном не підтримується. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо оподаткування в перехідний період доходів фізичних осіб у 

вигляді процентів на поточні або депозитні банківські рахунки) (реєстр. N2 4633 
від 04.04.2014), поданий народними депутатами України Долженковим О.В., 
Воропаєвим 10.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного і місцевих бюджетів від lJодатку на ДОХОДИ 

фізичних осіб). 

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

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

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

прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питаlll.> 

податкової та митної політики. 

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

законів України (щодо збільшення розміру допомоги при народженні ДИТИНИ та 

покращення демографічної ситуації у державі) (реєстр. N'! 4661 від 08.04.20 J 4), 
поданий народним депутатом України Геращенко І.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

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

Законопроектом пропонується викласти статтю J 2 Закону України 

«Про державну ДОIIОМОГУ сім'ям з дітьми» в новій редакції, згідно з якою 

належить: 
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- надавати ДОІІОМОІ'У ПРI! народжеllllі ДІІПНІ!! У такому Р0'3мірі: ІІа першу 

ДIlПНIУ - 45 тис. грн, на другу ДlІТІІНУ - 60 ПІС. гр", на третю та КОЖІІУ lІаСТУllJlУ 
ДIIТIllIY - 80 тнс. грн; 

- ВСТ3!IОIШПI ОДІюра'юві виплати допомоги при народженні ІІершої 

Д!IТIIІIlI - У P01~Iipi 12 тис. l'рН; 
- здійснювати щомісячні виплати допомоги на першу ДИТИНУ протягом 

24 місяців, на другу дитину - протягом 48 місяців, ІІа третю та КОЖНУ наступну 
ДllТину - протягом 60 місянів, 

Одночасно пропонується виключити підпункти 2 та 3 пункту 7 РО1ділу 11 
Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення УМОВ дЛЯ 

економічного зростання в Українї», відповідно дО ЯКИХ з 1 ЛИПІІЯ 2014 РОКУ 
допомога при народженні ДИТИНІІ встановлюється у розмірі 41280 гривень. 

Як зазначено у пояснювальній записні до законопроекту, реалі1ація його 

положень забезпечить суттєве збільшення розміру допомоги при народженні 

другої та третьої ДИТИНl1. При ЦІ,ОМУ не виконано ВІІМОГ частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України щодо надаНІІЯ до законопроекту пропозищи 

(включаючи відповідні розрахунки) щодо додаткових джерел проведення таКІІХ 

видатків з державного бюджету для досягнеllНЯ ЙОГО збалансованості. 

За ро'зрахунками Міністерства фінансів України обсяг додаткових 

видатків, необхідних для реалізації законопроекту в умовах 2015 року 

стаНОВІІтиме понад 1,6 млрд грн у розрахунку на рік. 
Загалом Міністерство фінансів України не нідтримує ПРИЙНЯТТЯ 

законопроекту, зауважуlO'lИ при цьому, що встановлення різних розмірів 

соціальни:{ гарантій для однієї категорії осіб (новонароджених дітей) порушус

принцип соціальної справедливості, оскільки статтею 52 Конституції України 
гарантується рівність прав дітей незалежно від походження. ВИХОДЯЧI1 із 

зазначеного, 27 березня 2014 року Верховною Радою України було внесено 
зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», згідно з 

якими встановлено єдиний розмір ДОПОМОГИ при народженні дитини незалежно 

від черговості її народження - 41280 гривень (розмір зазначеної допомоги на 
першу ДІІТИНУ збільшено ІІа 33 відсотки). 

Крім того, Міністерство фінансів України звертає увагу, що з огляду на 

пеРШОL!ергову необхідність забезпечити в умовах фінансової кризи своєчасним 

фінансуванням уже прийняті рішення щодо соціального захисту населення, а 

також враховуючи заходи, які здійснюються Урядом щодо жорсткої економії 

бюджетних коштів, приймати рішення щодо значного підвищення окремих 

видів соціальних виплат недоцільно. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та покращення 

демографічної ситуації у державі) (реєстр. NQ 4661 від 08.04.2014), поданий 
народним депутатом України Геращенко І.В. та іншими, має вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). 
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Уразі "рийнятгя відповідного закону до 15 ЛlНIІІЯ 2014 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше 1 сі'IНЯ 2015 року, а після 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДl1 України з ПИТа!IЬ сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про статус кримськотатарського 

народу (реєстр. N~ 4433 від 13.03.2014), поданий народним депутатом України 
Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань прав ЛЮДИНИ, національних меншин і міжнаціональних 
відносин. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, завданням 

законопроекту є створення правових підстав для регулювання і реалізації 

державної політики у сфері повернення, облаштування і відновлення прав 

кримськотатарського народу. 

Законопроектом, зокрема, пропонуються: 

- створення Державного реєстру кримськотатарського народу; 

гарантії держави в частині підтримки систеМІ! освіти 

кримськотатарською мовою, викладання іСТОРІІ та культури 

кримськотатарського народу в державних учбових закладах; 

- право на використання в Автономній Республіці Крим топоніміки, що 

пов'язана з історією та культурою кримськотатарського народу. 

Такі та інші положення мають реалізовуватися за рахунок бюджетних 

коштів, що спонукало авторів у абзаці п'ятому частини другої статті 15 
законопроекту ДОРУЧИТИ Кабінету Міністрів України при підготовці проектів 

законів про Державний бюджет України на відповідний рік передбачити 

необхідні видатки на виконання цього закону. 

Відтак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано пропозицій щодо додаткових джерел проведення 

таких видатків з державного бюджету для досягнення його збалансованості. 

Слід відмітити, що за змістом положень пункту 6 стапі 116 Конституції 
України, cTaтri 42 Бюджетного кодексу України та статті 29 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України», які є нормами прямої дії, забезпечення 
виконання державного бюджету належить до повноважень Кабінету Міністрів 

України. Враховуючи зазначене, немає необхідності додатково доручати Уряду 

виконувати відповідний закон. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зауважуючи, що відсутність належних розрахунків унеможливила проведення 

вартісної оцінки впливу законопроекту на показники бюджетів. ПРІІ цьому 

Мінфін України звертає увагу, що: 

- законопроект носить декларативний характер і містить норми 

врегульовані законами та нідзаконними актами, зокрема, КОНСТИТУllієlO 

України та законами України «Про національні меншини в Українї», 
«Про засади державної мовної поліТИКІІ»; 

у проекті закону пропонується різний рівень Ilредставництва 

кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим 

(не менше ніж 33 % від загальної кількості депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим) та в органах державної виконавчої владі та 

місцевого самоврядування України, яке має бути пропорційним відсотку 

кримськотатарського населення ІІа території, в межах якої діє відповідний 

орган. Зазначені норми не відповідають Закону України «Про державну 

службу» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

якими передбачено, що право на державну службу і право на службу в органах 

місцевого самоврядування мають громадяни У країни незалежно IJЩ 

походження, соціального майнового стану, расової і національної 

приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця 

проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та 

пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою 

процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про статус кримськотатарського народу 

(реєстр. H~ 4433 від 13.03.2014), поданий народним депутатом України 

Москалем г.г., має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видаткової частини державного та місцевих бюджетів). 

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

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

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

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону Укра'іни про внесення змін до Закону 

України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових 

осіб» (щодо державної охорони Національного банку України, Державної 

кюначейської служби України та їі територіальних органів, ДержаIJІ!ОГО 

комітету телеба'ІСШІЯ і радіомовлення України) (реєстр H~ 4416 від 12.03.2014), 
подаllИЙ народним депутатом України елюз Т.Я. 
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ВідміТИJllf: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 4 Закону України 
«Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та 

розширити перелік органів державної влади, що підлягають державній охороні. 

Зокрема, передбачається включити до нього Національний банк, Державну 

Ка3начейську службу та 11 територіальні оргаШ-l, Державний комітет 

телебачення і радіомовлення, а також надати право Кабінету Міністрів України 

затверджувати додатковий перелік центральних органів виконав'IОЇ влади, щодо 

яких здійснюється державна охорона. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалі1ація 

не призведе до додаткових витрат державного та місцевих бюджетів. 

Однак, розширення переліку органів державної влади, що підлягають 

державній охороні потребуватиме додаткових людських та матеріально

технічних ресурсів для Управління державної охорони. Також такі зміни мають 

бути враховані у Законі України «Про загальну структуру і чисельність 

Управління державної охорони України». 

Слід зазначити, що Національний банк України для переве1ення 
цінностей, охорони цінностей та належних йому об'єктів вже має відомчу 

охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю, яка має право застосовувати 

заходи фізичного впливу. спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну 

зброю, про що зауважує у своєму висновку і Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюджетного 

кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано фінансово-економічних обrpунтувань (розрахунків), 

а також пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочсння 

витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в межах компетеннії не підтримує 

прийняття законопроекту та зазначає, що реалізація законопроскту 

потребуватиме додаткових витрат держбюджету, оскільки ЗДlиснення заходів 

державної охорони щодо нових об'єктів потребуватиме додаткових людських та 

матеріально-технічних ресурсів для Управління державної охорони. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСІІеРТIІОГО 

управління Апарату Верховної Ради України НРІІЙШІ'ПЯ заКОНОlIроекту у 
запропонованому вигляді є недоцільним. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України !ІрО внесеllНЯ змін до Закону Україl1ІІ 

«Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» 

(ЩОДО державної охорони І lаніоналы�гоo банку України, Державної 

казначейської служби України та й територіальних органів, Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України) (peccTpN244]6 від ]2.03.2014), 
поданий народним депутатом України елюз Т.Я., має вплив на показники 

бюджету (збільшує витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до ] 5 ЛИПНЯ 2014 року він має 

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

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

прийняття закону). 

2. У зв'язку з тим, що законопроект за реєстр. N~ 4416 автором 

відкликано, рішення Комітету з питань бюджету не надсилати профільному 

Комітету, а залишити у справі цього законопроекту. 

1.2.58. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (про скасування щомісячного 

довічного грошового утримання суддів) (реєстр. N!! 4572 від 26.03.2014), 
поданий народним депутатом України Міщенком с.г. 

ВідміТIІЛlI: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, ПРОПОНУЄТЬСЯ скасувати вихідну 

допомогу судді у зв'язку з відставкою (стаття 136 Закону), щомісячне довічне 
грошове утримання судді у відставці (частини 2-5 статті 138 Закону), а також 
УТОLІНЮЮТЬСЯ положення щодо ПРИl1инення відставки судді (стаття 139 Закону). 

Крім того, прикінцевими положення законопроекту передбачається 

скасувати щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці відповідно 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що вже було призначено 

до набрання чинності цим законом. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

положень Закону у разі його прийняття призведе до значної економії коштів 

Державного бюджету України. Реалізація положень Закону у разі його 

ПРИЙНЯТТЯ не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету УкраїIІИ. 

Слід зазначити, що окремі пропозиції поданого законопроекту вже 

законодавчо врегульовані. 

Так, Законом України від 27 березня 2014 року NQ 1 І 66-VII 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в України» виплату суддям вихідної допомоги У 

розмірі 1 О місячних заробітних плат, яка передбачалася статтею 136 ЗаКОIlУ 
України «Про судоустрій і статус суддів» скасовано. 
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Крім того, з О І травня 20 І 4 року 'Щ'3наченим Законом щомісячнс довічнс 
грошове утримання судді встановлюваТIІІ\IСТЬСЯ у РО'3мірі 70 відсотків від суми 
міСЯ'ІІЮЇ заробітної плати (заробітку), з якої було сплачеlIО fДJjJШЙ внесок ІІа 

1агалы�обов'язковсc державне соціальне страхуваlIНЯ. 

Щодо інших запропонованих законопроектом положень, то їх реалізація 

призведе до економії бюджетних видатків, обсяг яких неможливо 

спрогнозувати через невизначеність вихідних даних, оскільки розробником 

всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України не надано фінансово-економіЧНIІХ 

обгрунтувань (розрахунків) до законопроекту. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції зазначає, що 

законопроект потребує доопрапювання та відмічає про ВИlІикнення економії 

бюджетних видатків внаслідок реалізація законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експерпюго управління Апарату І3ерховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (про скасування щомісячного довічного 

грошового утримання суддів) (реєстр. N~ 4572 від 26.03.2014), поданий 

народним депутатом України Міщенком с.г., має вплив ІІа показники бюджету 

(зменшує видатки державного бюджету). 

У ра'3і прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

і"аконодавством. 

2. І (е рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.59. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті І 

Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» (реєстр N~ 4580 від 27.03.20 І 4), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до стаП'і І Закону України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та 

уточнити термінологію, що визначає додатковий та тимчасовий захист осіб. 

Відповідно до викладеного у пояснювальній записці до законопроекту, 

поняття «додатковий захист» розширено у відповідності з Директивою 

Європарламенту і Ради ЄС 20]] /95 стосовно стандартів для кваліфікації 

громадян третіх країн чи осіб без громадянства, як бенефіціарів міжнародного 

захисту, єдиного статусу для біженців або для осіб, що мають право на 

додатковий захист і стосовно змісту захисту від 13.] 2.20] І та поняття 

«Тимчасовий захист» у відповідності з Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС 

«Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку 
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масового притоку переміщених осіб і про заходи, які забезпечують баланс 

зусиль Держав-членів при прийомі таких осіб і несенні наслідків ЇХ прийому» 

від 20 липня 2001 року. 
У фінансово-економічному обrРУlІтуванні до законопроекту, відмічено 

що Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» набув чинності 4 серпня 201 І року і є нормативно

правовим актом прямої дії, що передбачає врахування lIотреб на ЙОГО 

реалізацію відповідальними центральними органами виконавчої влади при 

формуванні бюджету на відповідний рік. Відтак, покриття витрат, fюв'язаннх з 

реалізацією законодавчих пропозиЦlИ, буде ЗДlИСІІІоватись за рахунок 

бюджетних асигнувань, передбачених на утримання відповідних центральних 

органів виконавчої влади. 

Разом з тим, запропоноване у законопроекті уточнення термінології щодо 

додаткового та тимчасового захисту осіб може значно розширити перелік осіб, 

що потребують додаткового та тимчасового захисту і може потребувати 

додаткових бюджетних витрат, що відмічено у експеРТНОI\!У висновку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та 

зауважено про відсутність фінансово-економічного обrрунтування 

·законопроекту згідно із частиною третьою статті 9 І Регламенту Верховної Ради 
України. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції не заперечує щодо 

ПРИЙНЯТТЯ законопроекту, та зазначає, що реалізація положень законопроекту 

не впливатиме ІІа дохідну та видаткову частини державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експерпюго 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читаНlІі поданий законопроект може бути прийнятий за основу за 

умови врахування висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті І Закону України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 

(реєстр H~ 4580 від 27.03.2014), поданий Кабінетом Міністрів України, 

має вплив на показники бюджету (витрати державного бюджету, пов'язані з 

реалізацією законопроекту, належить здійснювати за рахунок та в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених відповідним центральним органам 

виконавчої влади). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. У зв'язку з тим, що законопроект за реєстр. H~ 4580 Верховною Радою 
України прийнято як Закон, рішення Комітету з питань бюджету не надсилати 

профільному Комітету, а залишити у справі цього законопроекту. 

1.2.60. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внссення 1МІН дО деяких 

ззконів України щодо І10збавлеНIlЯ права на Сllеціальні пенсії та однорюову 

грошову ДОllOМОГУ lIОС<lДОВИХ (службових) осіб, звільнених 33 ПОРУШСНІІЯ 
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присяги, Конституції та законів України (реєстр. N~ 4516 від 21.03.2014), 
поданий народним депутатом України Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом 1апропоновано доповнити статтю 50-1 Закону У країни 
«Про прокуратуру», статті 5, 9 Закону України «Про пенсійне забезпе'lення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», статтю 15 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», статгі 136, 138, 139 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

положеннями щодо позбавлення права на спеціальнс пенсійне забезпечення та 

одноразову грошову допомогу при звільненні посадових осіб, якщо ВОІІІІ lІід 

час проходження служби впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали 
участь в охороні громадського порядку, виконанні інших завдань ІІід 'Іас 

проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в 

цей час, а також у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій 

протестів чи здійсненні правосуддя, і щодо яких за результатами службового 

розслідування встановлено факт порушення ними присяги, Конституції чи 

законів України в цей період. 

Крім того, щодо суддів ПРОПОНУЄТЬСЯ ДОПОВНИТИ перелік ПрИ'ІИІІ 
припинення відставки судді (наслідком якого є прrшинення виплати 

щомісячного довічного грошового утримання) фактом «порушення присяги під 

час здійснсння правосуддя», незалежно від терміну його виявлення шляхом 

проведення відповідного службового розслідування. 

Слід зазначити, що у таких випадках (при втраті права на отримання 

одноразової грошової допомоги та пенсії, призначеної на підставі 

«спеціальних» законів України) пропонується нараховувати пенсію на 

загальних підставах, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». 

Таким чином, реалізація законопроекту призведе до економії видатків 

державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до заКОНОllfюекту 
зауважило про доцільність його прийняття та зазначило, що обсяг економії 

бюджетних видатків неможливо спрогнозувати через невизначеність вихідних 

даних. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанНІ законопроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів УкраїНI1 
щодо позбавлення права на спеціальні пенсії та однора10ВУ грошову ДОІЮМОГУ 

посадових (службових) осіб, 'звільнених 1а порушеllНЯ ПРИСЯПI, Конституції та 

законів України (реєстр. N!! 4516 Bill 2 J .03.2014), ІІ0ДШІІІІІ ІШРОJ\lIllI\l де"у"гатом 
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України СУlllкевичем В.М., має ВІІЛ!lВ на ПОКа3IІIIКlI бюджету (зменшує витрати 

держаВІІОI'О бюджету). 

у разі ПРІІЙІІЯТТЯ відповідного закону він може набирати '1Іll11юсті згілно 

із законодавство!\!. 

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

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

законодавчих актів України щодо запровадження здорового способу життя та 

створення мережі закладів фізкультури і спорту для молоді (реєстр. H~ 4449 
від 14.03.2014), поданий народним депутатом України ПаЗИflЯКОМ В.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

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

Законопроектом пропонується BHeCТf.1 зміни до таких законів України: 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» - ро:шшрити повноваження місцевих державних адміністрацій та 

ВИКОllав'lИХ органів сільських, селищних, міських рад в частині організації 

облаштування місць для заняття фізкультурою і спортом (ковзанок, спортивних 

майданчиків, футбольних полів), та створення мережі спортивних секцій при 

закладах освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, які належать 

територіальним громадам; 

«Про фізичну культуру і спорт» - встановити норму щодо обов'язку 

держави запроваджувати систему пільг і заохочень для підприємств, що 

спрямовують частину свого прибутку на розвиток фізичної культури і спорту, 

будівництво об'єктів фізкультури і спорту; 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» -
встановити норми щодо: пропагування державою здорового способу життя та 

зміцнення фізичного здоров'я шляхом створення мережі закладів фізкультури і 

спорту для молоді; безоплатного відвідування спортивних секцій при закладах 

освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, які належать 
територіальним громадам учнями, студентами та неповнолітніми. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

положень законопроекту не потребує додаткових видатків з державного 

бюджету. 

За орієнтовними розрахунками Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту в частині створення та функціонування спортивних секцій в 

закладах освіти, охорони здоров'я, культури (за умови створення секцій тільки 

в третині закладів) потребуватиме додаткового виділення з місцевих бюджетів 

щороку блlІЗЬКО 3,2 млрд гривень. 
Водночас, всупереч вимогам частини третьої статгі 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 
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обrpунтуваНIІЯ (включаючи відповідні ро'зраХУНКIІ) та IІI)()ПОЗlщiif для 
досягнення збалансоваllості місцевих бюджетів, 

MilliCTepCTBO фінансів України не lІідтримує IІРНЙНЯ11'Я законопроекту, 

зауважуючи, ЩО реалі:Шllія законопроекту не буде забезпечена фінаНСОВИМIІ 

ресурсами як в поточному році, так і наступних бюджетних періодах. 

Ilри цьому, Мінфін звертає увагу, що: 

- запропоновані законопроектом зміни щодо віднесення до влаСІ/ИХ 

повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад створення 

мережі спортивних секцій при закладах освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту вже врегульовано у статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; 

- перелік закладів фізично·і культури і спорту, визначений Законом 

України «Про фізичну КУЛl,туру і спорт» і не передбачає створення спортивних 

закладів безпосередньо для молоді та спортивних секцій при закладах освіти, 

охорони здоров'я, культури. Функціонування таких секЦlИ при вказаних 

закладах не передбачено законодавством про освіту, охорону здоров'я та 

культуру; 

- не потребує додаткового врегулювання положення законопроекту щодо 

встановлення системи пільг і заохочень для підприємств, що спрямовують 

частину свого прибутку на розвиток фізичної культури і спорту, будівництво 

об'єктів фізкультури і спорту (унормовано у статті 47 Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт»; 

- доповнення Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» новою нормою стосовно бе:юплатного відвідування 

учнями, студентами, неповнолітніми спортивних секцій, призведе до труднощів 

при застосуванні положень Закону, оскільки одне і те ж питання 

регулюватимуть різні його положення, а також до додаткового навантаження на 

місцеві бюджети та втручання в рішення органів місцевого самоврядування 

(порядок надання таких пільг, компенсацїі різниці вартості послуг і квитків 

визначаються органами місцевого самоврядування). 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на 
показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після І 5 липня року, що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження здорового способу життя та створення 

мережі закладів фізкуш,тури і спорту для молоді (реєстр. N!! 4449 
від 14.03.2014), поданий народним депутатом України Пазиняком в.с., має 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків місцевих 
бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
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раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

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

Податкового кодексу України щодо підвищення ставок акцизного податку на 

слабоалкогольні напої, які містять кофеїн (реєстр. NQ 4655 від 08.04.20 14), 
поданий народними депутатами України Дудкою В.В., Іликом Р.Р., 

БахтеєвоlO Т.д. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з ІШТШIЬ податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується підвищити з 56,42 до 169,26 грн за 1 л 
1 ОО % спирту ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої, які містять 
кофеїн. 

Згідно з пояснювальною запискою реалізація законопроекту передбачає 

збільшення надходжень державного бюджету за рахунок підвищення ставок 

акцизного податку на слабоалкогольні напої, які містять кофеїн. Разом з тим, 

оскільки статистика щодо обігу в Україні слабоалкогольних напоїв, які містять 

кофеїн, не ведеться, можливості надати достовірну інформацію про розміри 

надходжень від нідвищення зазначених ставок на сьогодні немає. 

Однак, слід зауважити, що законопроект РО'зроблений без врахування 

положень Закону України від 27.03.2014 N~ 1166-УIl «Про запобігання 

фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 

У країні», згідно з яким з І вересня 2014 року встановлюються ставки акнизного 
податку ІІа спирт та лікеро-горілчані вироби на рівні 70,53 грн за 1 JI І оо % 
спирту. Крім того, згідно із Законом України від 10.04.2014 N21200-VII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм 

законодавства» таке підвищення відбудеться вже з 1 липня 2014 року. 
Отже, у зв'язку з тим, що законопроектом передбачено ставку акцизного 

податку 56,42 грн за 1 11 1 оо % спирту на спирт та алкогольні напої, які не 
містять кофеїн, замість зміненої з 01.07.2014 року У розмірі 70,53 грн за І л 

100 % спирту, за експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 
законопроекту призведе до втрат доходів державного бюджету у 2014 році в 
сумі близько 1 млрд гривень. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

не підтримує прийняття зазначеного законопроекту. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, авторами 

'Jаконопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаЮЧIІ 

віДІІовідні РО1раХУIlКИ) та ПРОІЮЗlІції 1мін до законодавчих актів Украї!ІИ ЩОДО 

скорочеНШI витрат бюджету та/або IJРОІюзиції джерсл додаТКОВIІХ надходжснь 

бюджету для ДОСЯПІСІІІІЯ збаJIuнсовш!Ості бюджету, що !Іе віЮIOІЗідає I3IIMOI'aM 

93 



Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

Верховної Ради України (частина третя статті 91). Пропозиція авторів 

законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом (через місяць з 

дня його опублікування) не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 ПУНКТУ 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо підвищення ставок акцизного податку на сJlабоалкоголыli напої, 

які містять кофеїн (реєстр. N!! 4655 від 08.04.2014), поданий народними 

депутатами України Дудкою В.В., Іликом Р.Р., Бахтеєвою т.д. та іншими, 

матиме вплив на показники бюджету (при,веде до зменшення доходів 

державного бюджету від аКЦИЗНОI'О податку). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з 1ІІ1Та!IЬ 

податкової та митної політики. 

1.2.63. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ,мін до 

Прикінцевих положень Закону України «Про застосування амністії в Україні» 

(щодо повної реабілітації політичних в'язнів) (реєстр. N!! 4445 від 14.03.2014), 
поданий народними депутатами України Мірошниченком І.М., Кайдою ол. та 

ІНШИМИ. 

ВідміТIIJIІІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду 'ЩКОIIOПРОСКТУ Є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом Закону передбачається застосування індивідуальної амністї1 до 
окресленого кола осіб, які піддавались кримінальним переслідуванням 

виключно з політичних мотивів. 
Реалізація законопроекту може призвести до зменшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених або тих осіб, які перебувають 

під слідством в установах виконання покарань. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Прикінцевих положень 
Закону України «Про застосування амністії в Україні» (щодо повної реабілітації 

політичних в'язнів) (реєстр. N!! 4445 від 14.03.2014), поданий народними 

деllутатами України МірошничеПКОl\II.М., Кайдою ол. та іНШIIМIІ, може 

призвести до зменшення видатків державного бlOджету. 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати '1ШlІІості згідно 
і1 законодавством. 
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'") Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з пита!!!, 

з,lf(Оlюдавчого 1абезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.64. СJlУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження прав 

народних депутатів України на проживання в службових жилих приміщеннях 

(реєстр. N~ 4439 від 13.03.2014), поданий народними депутатами України 

Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

8ідміТІІЛ 11: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 35 Закону 
України «Про статус народного депутата України», встановивши, що: 

- народному депутату України, за його заявою, надається службове 

житлове приміщення; 

- право на отримання службового житлового приміщення мають народні 
депутати України, місце реєстрації проживання яких знаходиться на відстані 

понад 50 км від територіальних меж Києва; 
- список народних депутатів, які отримують 

приміщення, підлягає щоквартальній публікації в газеті 

оприлюднюється на сайті Верховної Ради України; 

службове житлове 

«Голос України» та 

- право на проживання народного депутата України у службовому 

житловому приміщенні зберігається за ним на строк його депутатських 

повноважень; 

- приватизація службового житла народним депутатом чи особами, які в 
ньому проживають, не допускається. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме вишукування 

додаткових коштів з державного бюджету на створення службового житлового 

фонду у Верховній Раді України та його утримання надалі. 
Однак, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що обсяг 

видатків для обслуговування службових житлових приміщень значно менший 

ніж обсяг видатків, який необхідний для компенсації орендованих житлових 
приміщеНІ,. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтуваН!lЯ (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як визначено частиною 

першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України, що в свою чергу не дозволило 

Міністерству фінансів України провести вартісну оцінку впливу на показники 
бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 
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(~ме/llIlУЮТl, надходження бюджету та збіш,шуютІ. витраТІ! бюджету) і 

Ilриимаються після 15 липня року, що передує Ішановому, вводяться 13 дію не 

раніше початку бюджетного періоду, що наст.1(' за ІІлановим. 

Міністерство фінансів УкраїНIІ не піДТРІІМУЄ "роект закону. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус народного депутата України» щодо обмеження прав народних 

депутатів України на проживання в службових жилих приміщеннях 

(реєстр. И~ 4439 від 13.03.2014), поданий народними депутатами Україн" 

Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

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

раніше І січня 2016 року (або] сі 'ІНЯ наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 

України. 

1.2.65. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 23 

Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо сприяння 

виконанню депутатських повноважень народними депутатами з інвалідністю 

першої, другої груп) (реєстр. И2 4557 від 25.03.2014), поданий народними 

депутатами України Леоновим Е.8., Чорноволенком О.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується статтю 23 Закону України «Про статус 

народного депутата України» доповнити новими положеннями, які поновлять 

право народних депутатів з інвалідністю першої, другої груп по зору та з 

ураженням опорно-рухового апарату користуватися на території України 

безоплатним проїздом на внутрішніх лініях (маршрутах) залізничного і 

повітряного транспорту, а також дозволять народним депутатам з інвалідністю 

першої групи з ураженням опорно-рухового апарату безкоштовно про возити 

засоби для пересування, якими вони користуються, понад межі норм провозу 

ручного багажу, що діють на цих видах транспорту. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація не 

потребує збільшення видатків, визначених на утримання Верховної Ради 

України в поточному році, оскільки Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» були передбачені асигнування на транспортне 

обслуговування 450 народних депутатів. 
Разом з тим, згідно із частиною другою статті 23 Закону України 

«Про статус народного депутата України» у витратах на забезпечення 
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діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними 

депутатами усіма видами транспорту. В кошторисі витрат на утримання 

Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, який щомісяця видається 

кожному народному депутатові для проїзду територією України. 

Тому, реалізація положень законопроекту може потребувати додаткових 

витрат з державного бюджету у разі перевищення ліміту коштів, необхідного 

для забезпечення бе30[Jлатного проїзду народних депутатів з інвалідністю та 

осіб, які Їх супроводжують. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як визначено 'шстиною 

IJершою статті 27 Бюджетного кодексу України та чаСТИIIОЮ третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України 
«Про статус народного депутата України» (щодо СПРИЯННЯ виконанню 

депутатських повноважень народними депутатами з інвалідністю першої, 

другої груп) (реєстр. N~ 4557 від 25.03.2014), поданий народними депутатами 
України Леоновим Е.В., Чорноволенком 0.8., матиме вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення видатків державного бюджету). 

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

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питаНI, 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної l'ади 

України. 

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

України «Про Національну гвардію УкраїIІИ» (щодо підпорядкування та 

чисельності Національної гвардії України) (реєстр. N~ 4487 від 19.03.2014), 
поданий народним депутатом України Сиротюком 10.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про Національну гвардію України» та вивести Національну гвардію України 

із складу Міністерства внутрішніх справ України, запровадивши підзвітність і 

підконтрольність ті Верховній Раді України. Крім того, запропоновано 

ВIlJIУЧИТИ '3 тексту цього Закону фіксовану чисельність військовослужбовців 

(БО Т!lС. осіб), та передбачити, що загальну чисельність Нацгвардії визнача( та 

затверджує Верховна Рада УкраїIІІI. 
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Слід зазначити, що реалізація частини сьомої статті 5 Закону України 
«Про Національну гвардію України» (ЩОДО визначення та затвердження 

Верховною Радою України чисельності Нацгвардії) має ризики щодо 

визначення чисельності Національної гвардії України більшої, ніж визначено 

чинним Законом, і відповідно збільшення видатків державного бюджету на 

забезпечення ті діяльності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає про відсутність питань ЩОДО бюджетної політики, 

а реалізація положень законопроекту не впливає на доходну та ви,Т\аткову 

частини Дсржавного бюджету України. 

Згідно з узагальнюючим висновком r оловного науково-експсртного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребус СУТТЄВОІ'О 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Національну гвардію України» (щодо підпорядкування та чисельності 

Національної гвардії України) (реєстр. N~ 4487 від ]9.03.2014), [lOданнй 

народним депутатом України Сиротюком /О.М., має вплив на показники 

бюджету (може збільшити видатки державного бюджету за умови визначеШІЯ 

чисельності Національної гвардії України більшою, ніж за чинною редакцією 

Закону). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з [lИтань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.67. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про стандартизацію 

(реєстр. N~ 4585 від 27.03.2014), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

Даним законопроектом пропонується визначити нравові та організаційні 

засади стандартизації в Україні, зокрема, згідно пояснювальної записки, 

реалізація законопроекту забезпечить вдосконалення правових та 

організаційних засад національної стандартизації; створення нової національної 

системи стандартизації, яка відповідає сучасними вимогам та тенденціям; 

приведення національної системи стандартизаЦll у відповідність з 

європейською моделлю; створення організаційних форм діяльності у сфері 

стандартизації, відповідно до міжнародної та європейської практики ТОЩО. 

Так, законопроектом передбачається створення юридичної особll 

публічного права, що виконуватиме функції на!(іонаЛ[,llОГО ОРПІІІУ 

стандаРТІпації, і llередача від МіІІістерства еКО!lОJ\1іЧI!О['О РОЗВИТКУ і торгівлі 

України віДІІовіДIІИХ функцій. 
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ВідповіДIІО до частини третьої статті 29 '3Ш<ОllОпrоекту центrалиrі органи 
ВІ!КОНШЗ'10Ї влаЩl будуть заМО!3llllкаМIJ І!ОСЛУГ '3 ВІ!КОІІШІІІЯ rобіт з lІ,щіональної 
стаllдаРТlнапії за кошти державного бюджету. 

ll{ороку Міністерству економічного розвитку і тоrгівлі УкраїIІI!, 

Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України у Державному бюджеті України на відповідний рік передбачаються 

видатки на здійснення заходів з стандартизації. 

Частиною третьою статті 28 законопроекту передбачається сплата 

членських внесків до міжнародних, регіональних та міжурядових організ,щій 

стандартизації. 

З огляду на зазначене, реалізація даного законопроекту буде 

ЗДlиснюватися за рахунок та в межах видатків, які щороку передбачаються у 

Державному бюджеті України на стандартизацію, та за рахунок інших джерел, 

не заборонених законодавством, про що також зазначає у своєму експертному 

висновку Міністерство фінансів України. 

При цьому, Міністерство фінансів відмічає, що в 2014 році Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі за бюджетною програмою КПКВК 1201220 
«Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення 

функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація 

національних стандартів з міжнародними та європейськими» встановлено 

видатки у обсязі 2365,3 тис. гривень. 
Загалом, Міністерство фінансів вбачає доцільним прийняття даного 

законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні проект може бути прийнятий за ос!юву з наступним 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про стандартизацію (реєстр. N~ 4585 
від 27.03.2014), внесений Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (реалізація заходів, визна<lених даним законопроектом, 

буде здійснюватися за рахунок та в межах видатків, які щороку передбачаються 

у Державному бюджеті України на здійснення заходів з стандартизації). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про додаткові соціальні гарантії 

постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам Їх 
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сімей (реєстр. N~ 4554 від 25.03.20] 4), lІоданий наРОДlІlІМИ депутатами УкраїНІ) 
МIlРНIІМ О.Б., Мірошниченком І.М. 

8ідміТlIJIІІ : 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується надати право на отримання додаткової 

пенсії особам, які стали інвалідами внаслідок участі у масових аКllіях 

громадського протесту, та членам сімей загиблих учасників цих акцій. При 

цьому, розрахунок додаткової пенсії пропонується проводити, виходячи із 

показника мінімальної пенсії за віком залежно від групи інвалідності (від 50 до 
І ОО відсотків мінімальної пенсії за віком). 

Джерелом покриття витрат на виплату додаткової пенсії запропоновано 

кошти державного бюджету. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 
положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків з Державного 

бюджету України, обснг яких неможливо спрогнозувати через невизначеність 

вихідних даних та в межах компетенції вважає прийняття такого 

законопроекту недоцільним. 

Міністерство фінансів зазначає, що ПРОПО1иція законопроекту щодо 

встановлення додаткової пенсії у розрахунку із показника мінімальної пенсії 

за віком не узгоджена із положеннями статті 28 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», відповідно до якої 

мінімальний розмір пенсії за віком застосовується виключно для визначення 

розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом. 

Крім того, відмічається, що зважаючи на наявність протягом останніх 

років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за 

рахунок коштів державного бюджету, видатки на реалізацію запропонованих 

змін стануть додатковим навантаженням на Державний бюджет України. 
Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 

та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни законодавчих актів 

України щодо скороченнн витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

На даний час висновок Головного haykobo-експеРТIІОГО управління 
апарату Верховної Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про додаткові соціальні гарантії постраждалим 
У'!аС/lикам масових акцій громадського протесту та членам Їх сімей 

(реєстр. N'! 4554 від 25.03.2014), поданий народними депутатами України 

Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державнОІ'О бюджету, у тому числі на покриття дефіциту 

Пенсійного ФОНl\У України). 

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

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

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

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

України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам 

масових акцій громадського протесту» (щодо включення в перелік учасників 

масових акцій громадського протесту працівників силових структур України, 

ЯКІ постраждали під час виконання своїх службових обов'язків) 

(реєстр. N'! 4395-1 від 12.03.2014), поданий народним депутатом У країни 

Балицьким є.в. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується розширити перелік осіб - учасників 

масових акцій громадського протесту і відповідно надати постраждалим та 

членам їх сімей право на отримання у 20]4 році за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету фінансової допомоги передбаченої Законом 

України «Про встановлення l\ержавної допомоги постраждалим учасникам 

масових акцій громадського протесту». 

Так, запропоновано до таких осіб віднести також працівників СІ,ІЛОВИХ 

структур України, які постраждали під час виконання своїх службових 

обов'язків та які брали участь у масових акціях громадського протесту. 

Крім того, у законопроекТІ розширено термін «масових акцій 

громадського протесту», а саме включено масові акції громадського протесту, 

які розпочалися в У країні 21 листопада 2013 року та до повної стабілізації 
політичної ситуації в державі, які були розпочаті цим громадським протестом 

(замість - з 21 листопада 2013 року та продовжують тривати на час прийняття 
цього Закону). 

Слід зауважити, що законами України «Про соціальний і правовий статус 

вііісЬКОRослужбовців та 'Іленів ЇХ сімей» та «Про міліпію» персдбачено нтlЛату 

01Нтоrюової грошової ДОІJOМОПІ військовослужБОІЩЯМ та працівникам міліції у 

рюі каліцтва ОТРlІмatIOП) під час ВlIКОНШJНЯ служБОВIІХ оБОВ'Я1ків та ЧЛСІІаI\! ЇХ 

ci~lcii У ра'lі заГllбслі (смерті). 
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Отже, реалізація законопроекту призведе до подвійної виплати грошової 

допомоги працівникам силових структур та членам Їх сімей за ОДНИМИ і тими ж 

обставинами. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту може потребувати збільшення обсягу резервного 

фонду державного бюджету у зв'язку із розширенням катеГОрll 

потерпілих, обсяги додаткових видатків неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихідних даних. В межах компетенції прийняття даного 

законопроекту не підтримується. 

Всунереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічного обгрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пронозицій до зміни законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, шо 
закоНl-! України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) 

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових 

акцій громадського протесту» (ЩОДО включення в перелік учасників масових 

акцій громадського протесту працівників силових структур України, які 

постраждали під час виконання своїх службових обов'язків) (реєстр. H~ 4395-1 
від 12.03.2014), поданий народним депутатом України Балицьким Є.В., має 
вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно 

до законодавства. 

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

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

законодавчих актів України (ЩОДО врегулювання питання відпустки по догляду 

за дитиною) (реєстр. Н!! 4571 від 26.03.2014), поданий народними депутатами 
України Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Зарубінським 0.0., Зубком г.г. 

llїдміТlIJ1ІІ : 
Головним з опращовапня законопроекту є Комітет з IІІlТаІ!Ь с{щіaJlІ,1І0Ї 

політики та прсщі. 
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ІІОЩШІІМ законопроектом шляхом внесення змін до Кодексу законів Прl) 

Ilрацю України та законів України «lІро відпустки», «Про загаЛbllOобов'язкове 

державне соціальне страхування», «Про прокуратуру» пропонується замість 

віДПУСТКІІ 110 догляду '3<1 ДИТІІНОЮ до досягнення нею трирічного віку 

запровадити трирічну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 

восьмирі'шого віку. 

При цьому, передбачається надати можливість використовувати 

відпустку повністю або частинами у будь-який час за заявою жінки або особою, 

яка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею восьмирічного віку. 

Крім того, пропонується підприємству за рахунок власних коштів 

надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження 

заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Слід відмітити, 

що реалізація цієї законодавчої ініціативи потребуватиме видатків державного 

та місцевих бюджетів на оплату бюджетними установами частково 

оплачуваної відпустки жінкам для догляду за дитиною більшої тривалості, 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту не впливатиме на доходну та видаткову частину 

державного або місцевого бюджетів, проте в межах компетенції прийняття 

даного законопроекту не підтримується. 

Так, Міністерство фінансів відмічає, що 27 березня 2014 року 

Верховною Радою України прийнято Закон України за H~ 1166-УІІ 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економі'IНОГО зростання в Україні». Пунктом 7 розділу ІІ цього Закону внесено 
зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», згідно з 

якими встановлено розмір допомоги при народженні дитини у фіксованому 

розмірі - 41280 гривень. При цьому, Законом передбачено, що виплата 

зазначеної допомоги здійснюватиметься одноразово у сумі 10320 гривень, 
решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців 

рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Крім того, зазначеними змінами до Закону України «Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми» допомогу при народженні дитини було об'єднано з допомогою 

ПО догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з чим 

останній вид ДОПОМОГИ було виключено з переліку видів державної допомоги 

сім'ям з дітьми, 

Крім того, зазначається, що пунктом ] 3 частини першої статті 4 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» передбачено, що платниками єдиного внеску є особи, 
які доглядають за ДИТИНОЮ до Досягнення нею трирічного віку та відповідно до 

закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та/або при народженні дитини. 

Враховуючи наведене, Міністерство фінансів вважає, що запропонована 

законопроектом норма щодо можливості використовувати відпустку по догляду 

за дитиною частинами, в будь-який час до досягнення дитиною 8-річного віку з 

виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства суперечить 

Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», яким 'lїтко 
встановлено термін виплати допомоги при народженні - протягом 36 місяців 
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після народження ДИТИНН, та Закону України «Про збір та облік ЄДИІІОІ'О внеску 

на загальнообов ' ЯЗІ<Ове державне соціальне страхування», 
Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 

та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічного обгрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо врегулювання питання відпустки по догляду за дитиною) 

(реєстр. N!! 4571 від 26.03.2014), поданий народними депутатами України 

Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Зарубінським 0.0., Зубком r.r., має вплив на 
показники бюджету (збільшуючи витрати державного та місцевих бюджетів) і у 

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

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

закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб» (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам 

сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника) (реєстр. N!! 4402 
від 12.03.2014), поданий народним депутатом України Міщенком e.r. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроскту є Комітет з питань національної 

безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується пенсії у разі втрати годувальника члснам 

сімей військовослужбовців призначати у розмірі не нижче двох визначених 
законом розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність 
(за чинною редакцією - не нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність). 

Крім того, прикінцевими положеннями поданого законопроекту 
пропонується надати право на перерахунок пенсій особам, яким раніше 
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призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб». 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатки державного бюджету на реалізацію законодавчої пропозиції на 

20 І 4 рік та в подальшому складуть 7 1,5 млн грн на місяць. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Державного бюджету України та не буде забезпечена фінансовими ресурсами, 

в межах компетенції прийняття даного законопроекту не підтримується. 

Крім того, відмічається, що зважаючи на наявність протягом останніх 

років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за 

рахунок коштів державного бюджету, видатки на реалізацію запропонованих 

змін стануть додатковим навантаженням на Державний бюджет України. 

З позиції Міністерства фінансів питання підвищення рівня пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян має здійснюватись комплексно, 

виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансової 

спроможності Державного бюджету України. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які ВІІ1ІИвають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з врахуванням висловленого зауваження, що 

стосусться недотримання вимог частин першої та третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей 

військовослужбовців у разі втрати годувальника) (реєстр. N!' 4402 
під 12.03.2014), поданий народним депутатом України Міщенком с.г., має 

ВШJl1l3 на І10каЗIІИКИ бюджету (потребуватиме витрат державного бюджету, 

у Т.'1. ІІа flOКІШПЯ дефіциту Г1енсіііного фонду УкраїIlИ). 

у разі f]риііняття віДІlO!Зіщюго заКОIІУ до 15 ШІШІЯ 2014 року !Зі 11 І\І<К 

ВВОЮ]ПJCя JJ дію lІе р,шіше 1 сіt]ш] 2015 рок), а !lісля 15 ЛШ]НЯ 2014 року - не 
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раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпань 

національної безпеки і оборони. 

1.2.72. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО права корінних народів 

України (реєстр. N!! 4501 від 20.03.2014), внесений народними депутатами 

Кличком В.8., Карпунцовим В.В., Продан ОЛ., Павленком Р.М., Кутовим ТВ., 

Геращснко І.В. 

Відмітили: 

Головним З підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

Законопроектом пропонується визначити статус корінних народів в 

Україні та встановити правові гарантії на повне здійснення всіх прав людини і 

основоположних свобод особами, що належать до корінних народів, визнаних 

нормами міжнародного права. 

Так, зокрема, нормами законопроекту визначається ПОНЯТТЯ корінний 

народ України, встановлюється, що корінними народами в Україні є кримські 

татари, караїми, кримчаки. 

Разом з тим, положеннями законопроекту корінним народам в YKpaїllї 

гарантується здійснення всіх прав людини та ОСНОВНИХ свобод, ВИ1І1ШIИХ у 

Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини і в 

інших нормах міжнародного права, що стосуються прав людини, зокрема права 

на самовизначення, право не піддаватися примусовій асиміляції або 

примусовому впливу з метою знищення Їх культури,ТОЩО. 

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. 

Слід зазначити, що поданий законопроект носить декларативний характер 

та містить окремі норми врегульовані ЧИННИМ законодавством, проте реалізація 

деяких положень законопроекту може потребувати додаткових видатків "3 

бюджетів. 

Так, статтею 22 законопроекту передбачено право корінних Ilародів на 
справедливе відшкодування збитків у разі позбавлені своїх засобів, що 

забезпечують існування і розвиток. 

Зокрема, нормами законопроекту встановлено, що корінні народи 

України і особи, що належать до корінних народів, мають право ІІа 

відшкодування за землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіЛІІ, 

займали або використовували і які були конфісковані, відчужені, зайняті, 

використані або яким було завдано збитків без вільної, попередньої і 

усвідомлсної згоди корінних народів і осіб, що налсжать ЛО корінних народів. 

РазОI\! 1 ТІІМ. встановлюється, що корінні lІаРОЛIІ УКРПЇІІИ МПIOТЬ ІІраво ІІа 
поліпшспня соціплr,ІІо-еКОl!омі'lIlИХ умов їХ ЖИТТЯ, в тому ЧИСЛІ, В таких 

галузях, як освіта, заЙllятісТl>, IІрофесійНО-ТСХllіЧ!ІП IIIДГОТОВК<l та 

106 



перепідготовка, забезпечення ЖИТЛОf\1 і безпечним довкіллям, охорона 'Здоров'я, 

СОl(іалше забс'шечеНIIЯ та на доступ до фінансової та технічної допомоги зі 

СТОРОНІ! держав, міжнародних організацій, корпорацій, юридичних осіб і 

громадян відпоuідно до Конституції та законів України. 

Відтак, прийняття законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

державного та місцевих бюджетів у разі набуття права корінних народів на 

відшкодування визначених законопроектом збитків та поліпшення соціально

економічних умов Їх життя. 

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

відповідними розрахунками та ПРОП01иції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Відповідно до частини другої цей закон набирає чинності з дня його 

офіційного опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України, закони України або Їх окремі 

положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження 

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

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

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

вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових фінансових ресурсів. 

До того ж, Міністерство фінансів України вважає, що поданий 

законопроект носить декларативний характер і містить норми врегульовані 

законами та підзаконними актами, зокрема, Конституцією України, та законами 

України «Про національні меншини в Україні», Законом України «Про засади 

державної мовної політики», а також значною мірою дублює Декларацію ООН 

про права корінних народів. 

При цьому, зазначається, що відповідно до Постанови Верховної Ради 

України від 20.03.20\4 N~ 1140-УІІ «Про Заяву Верховної Ради України щодо 
гараНТІ! прав кримськотатарського народу у складі Української Держави» 

Верховна Рада України заявила про свою підтримку Декларації Організаl(їі 

Об'єднаних Націй про права корінних народів. 

Загалом, Міністерство фінансів України в межах компетенції НС 

підтримує прийня'пя зазначеного законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не підтримує прийняття даного законопроекту у запропонованому вигляді. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про права корінних народів України» 

(реєстр. N~ 450\ від 20.03.20]4), внесений народними депутатами Кличком В.8., 
Карпунцовим В.В., Продан ОЛ., Павленком Р.М., Кутовим Т.В., 
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Геращенко І.В., має ВПЛІІВ на IlOка11lИКІ! бюджету (збіЛІ,ІІІУЮЧИ Вllдатки 

державного та місцевого бюджетів). 

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

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

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

прийняпя закону). 

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

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

законодавчих актів України щодо відповідальності суддів за порушення ними, 

при здійсненні правосуддя, положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та протоколів до неї (реєстр. N~ 4372 від 06.03.2014), 
поданий народним депутатом України Королюком В.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», «Про Вищу раду юстиції» та «Про судоустрій і статус суддів», якими 

визначається індивідуальна відповідальність суддів за судові рішення, які 

призвели до порушення правил Конвенції про захист прав ЛЮДИlШ 

основоположних свобод та протоколів до неї, які установлені остаточним 

рішенням Європейського суду з прав людини. 

Так, зокрема, нормами законопроекту встановлено, що орган 

представництва вживає заходів для відшкодування витрат Державного бюджету 

України на користь стягувача посадовими особами, чиї дії або бездіяльність 

послужили підставою для призначення сатисфакції Судом. 

Відтак, реалізація зазначеного сприятиме відшкодуванню втрат держави 

щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм даного проекту закону не вплине на доходну та видаткову 

частини бюджетів. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності суддів за порушення ними, при здійсненні 

правосуддя, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та протоколів до неї (реєстр. N~ 4372 від 06.03.2014), поданий народним 
депутатом України Королюком В.А., має вплив на показники бюджету 

(зменшить втрати державного бюджету щодо виконан!!я рішень Європейського 

суду з прав ЛЮДИНИ). 

108 



Уразі ПРИЙНЯТГЯ ВІДПОВІДного закону ВІН може набllрати чинносТІ у 

термін, визначений автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.74. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змlН до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо умов затримання та 

утримання під вартою) (реєстр. N24128 вІД 12.02.2014), поданий народним 
депутатом України Немілостівим в.о. 

ВідміТИJlIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передба'lено внести зміни до Кримінально-виконавчого 

кодексу України з метою забезпечення особам, засудженим до позбавлення 

волі, та особам, які до вироку суду знаходяться в слідчих ізоляторах, права на 

гідне утримання, харчування, охорону здоров'я та можливість побачень з 

РІДними. 

Зокрема, законопроектом передбачено, шо: 

- засудженим до арешту особам надається прогулянка тривалістю до 

2 годин (чинна норма - до І години), а неповнолітнім - до 3 годин (чинна 
норма - до 2 годин); 

- засуджені до арешту особи у разі порушення порядку поміщаються в 

карцер строком до 7 діб (чинна норма - 1 О діб); 
- до засуджених військовослужбовців у разі порушення порядку 

відбування покарання можуть застосовуватися заходи стягнення у виді догани 

чи переведення в одиночну камеру на строк до 7 діб (чинна редакція - до 

10 діб). 
- для засуджених, які тримаються у виправних центрах, виправних і 

виховних колоніях, норма ЖИЛОl площі на одного засудженого не може бути 

менше б квадратних метрів (чинна норма 4 квадратних метрів), 

а у лікувальних закладах виправних колоній - не менше 8 (чинна норма -
5 квадратних метрів); 

- НОРМИ харчування осіб, позбавлених волі, ПОВИІІІІІ корегуватися нс 

менш ніж один раз на п'ять років. 

- короткострокові побачення з родичами чи іншими особами надаються 

2 рази на місяць тривалістю (чинна норма - І раз на місяць), а тривалі 

побачення надаються тільки з близькими родичами І раз на два місяці (чинна 

норма - І раз на три місяці). 

Разом з тим, вносяться інші зміни щодо порядку тримання осіб, які 

знаходяться в слідчих ізоляторах або позбавлені волі. 

Як зазначено у IІОяснювалl,ні записці до законопроекту реалізація його 

положень Ilе 1l0требує додаткових коштів з Державного бюджету УкраїIІІІ. 

Проте, ЗaflРОllOlюваllе заКОl!ОIJроеКТОI\1 збільшення норм Жll1l0Ї l!Jющі j1J1Я 

заСУДЖЄІНIХ 1l0треБУRаТІІМС ЗfШ'!!lIIХ }щдаткових витрат держаВlIОГО бюджету. 
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Відтак, що згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної 

Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до 
даного законопроекту належить подати фінансово-економічне обrрунтування з 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 
щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Разом з тим, відповідно до положень законопроекту цей закон набирає 

чинності з дня його опублікування. Проте, відповідно до положень частини 

третьої статгі 27 Бюджетного кодексу України, закони України або Їх окремі 
положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження 

бюджету та/або збільщують витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛИПІІЯ 
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджеТІІОГО 

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

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

вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту потребуватиме значних додаткових витрат 

державного бюджету, проте Їх обсяг неможливо обрахувати за відсутності 

вихідних даних. 

Крім того, Міністерство фінансів пропонує вилучити із законопроскту 

норми щодо збільшення норм жилої площі для засуджених (зміни до статті 64 
та 115 Кодексу), як такі, що не можуть бути забезпечені фінансовими 

ресурсами, та привести зазначений законопроект у відповідність до 'lИнного 

законодавства щодо терміну набрання ним чинності. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внссення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України (щодо умов затримання та утримання під вартою) (реєстр. 

N!!4128 від 12.02.2014), поданий народним депутатом України 

Немілостівим В.О., має вплив на показники бюджету (збільшить видатю·( 

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 - нс 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.75. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ 

законів України 1l1OдО впорядкування ВJlЗначеllНЯ та llОгаlllеllllЯ БОРІ·ОВИХ 

зобов'язаlll>, які ВИНИКЛІ! внаслідок неповних розрахунків '18 СIІСРПJllосії 

(реєстр. N!! 4566 ві)! 26.03.2(14), І ІОДШ ІІІ 11 народним ДСllугатом Уl<раїlІІ1 

J'vIаРПIІІСIІКОМ МJЗ. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань паливно

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопросктом пропонується внести зміни до законів України: 

від 23.06.2005 НІ.! 2711-ІУ «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», 

від 14.05 .1992 H~ 2343 «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» та від 05.06.2012 H~ 4901 «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень», згідно з якими передбачається: 

продовжити термін дії процедури погашення заборгованості з 

1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року; 
змінити розрахункову дату з І січня 2011 року на січня 2013 року, 

у тому числі тих підприємств, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, 
за зобов' язаннями з оплати електричної енергії - І липня 2011 року, відповідно 
до якої, підприємства ПЕК зможуть списати за 2007-2012 роки суми пені та 
штрафних санкцій, нарахованих, але не сплачених, на суми податкових 

зобов'язань, що входять до складу податкового боргу, зафіксованого на 

розрахункову дату. 

Слід зазначити, що відповідно до пунктів 14 і 15 статті 11 та пункту 24 
статті 14 Закону У країни «Про Державний бюджет У країни на 2014 рік» 

надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстрочено го), з податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість, що сплачуються підприємствами 

електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, є джерелом субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування. 

Отже, зміна розрахункової дати призведе до втрати доходів (у вигляді 

псні та штрафних санкцій, нарахованих, але не сплачених, на суми податкових 
зобов'язань, що входять до складу податкового боргу) для проведення 

вищезазначених розрахунків та, відповідно, необхідності вишукання 

додаткових джерел для фінансового забезпечення субвенції. 

У цьому зв'язку Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку зазначає, що прийняття проекту закону зменшить доходи 

спеціального фонду державного бюджету на 1,1 млрд грн та потребуватиме 
вишукання додаткових доходів для проведення запланованих видатків 

державного бюджету у 2014 році. 
Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічне обфунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 
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кодексу УкраїНІ! (L/астина перша статті 27) та Регламенту ВеРХОВІ/ОЇ РnДИ 

Укрnї/ІИ (частина третя статті 91). Пропозиція автора законопроекту ЩОДО 

набрання чинності відповідним законом (з дня, наступного за днем його 

О/юдаткування) не узгоджується з чаСТІІНОЮ третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Мінфін також зауважує, що строк ДІІ процедури погашення 

заборгованості підприємствами ПЕК згідно із Законом N~ 2711, який набрав 
чинності в липні 2005року, закінчувався у серпні 2006 року. Проте цей строк 
неодноразово продовжувався аж до січня 2014 року. Таким чином, за вісім 
років була можливість забезпечити проведення погашення заборгованості 

шляхом застосування механізмів й списання, взаєморозрахунків, 
реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених законодавством. 

Зважаючи на наведене, Міністерство фінансів України не підтримує 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування визначення та погашення боргових зобов'язань, які 

виникли внаслідок неповних розрахунків за енергоносії (реєстр. N!! 4566 
від 26.03.2014), поданий народним депутатом України Мартиненком М.В., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 
спеціального Фонду державного бюджету, що унеможливить проведення 

відповідної субвенцїі місцевим бюджетам у запланованих обсягах). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

законодавчих актів України щодо недопущення банкрутства та стабілізації 

роботи підприємств енергетичної галузі (реєстр. NQ 4566-1 від 26.03.2014), 
поданий народним депутатом Укра·іни Бандуровим В.8. 

ВідміПJЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань паливно

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України: 

від 23.06.2005 N!! 271 І-ІУ «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», 

від 14.05.1992 N!! 2343 «Про відновлення платоспроможності БОРЖНlІка або 
визнання його банкрутом» та від 05.06.2012 N~ 4901 «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень», згідно з якими передбачається: 

продовжити термін ДІІ процедури погашення заборгованості з 

1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року; 
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змінити розрахункову дату з 1 січня 2011 року на 1 січня 2013 року, 

у тому числі тих підприємств, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, 
за зобов'язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року, відповідно 
до якої, підприємства ПЕК зможуть списати за 2007-2012 роки суми пені та 
штрафних санкцій, нарахованих, але не сплачених, на суми податкових 

зобов'язань, що входять до складу податкового боргу, зафіксованого на 

розрахункову дату. 

Слід зазначити, що відповідно до пунктів 14 і 15 статті 11 та пункту 24 
статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 

надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку ІІа прибуток 

підприємств та податку на додану вартість, що сплачуються підприємствами 

електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, є джерелом субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування. 

Отже, зміна розрахункової дати призведе до втрати доходів (у вигляді 

пені та штрафних санкцій, нарахованих, але не сплачених, на суми податкових 

зобов'язань, що входять до складу податкового боргу) для проведення 

вищезазначених розрахунків та, відповідно, необхідності вишукання 

додаткових джерел для фінансового забезпечення субвенції. 

У цьому зв'язку Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку зазначає, що прийняття проекту закону зменшить доходи 

спеціального фонду державного бюджету на 1,1 млрд грн та потребуватиме 
вишукання додаткових доходІВ для проведення запланованих видатків 

державного бюджету у 2014 році. 
Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя статті 91). Пропозиція автора законопроекту щодо 

набрання чинності відповідним законом (з дня, наступного за днем його 

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

Мінфін також зауважує, що строк ДІ! процедури погашення 

заборгованості ІІідприємствами ПЕК згідно із Законом N~ 2711, який набрав 
чинності в ЛlІпні 2005року, закінчувався у серпні 2006 року. Проте цей СТРОК 
НСОД!lОразово продовжувався аж до сіЧIJЯ 2014 року. Таким ЧИНОМ, за вісім 
років була можливість забезпечити проведення 110гашеНl!Я заборгопаності 
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шляхом застосування мехаНІЗМІВ ті списання, взаєморозрахунків, 

реструктуризації, часткової оплати на умовах, вюначених законодавством. 

Зважаючи на наведене, Міністерство фінансів України не підтримує 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо недопущення банкрутства та стабілізації роботи 

підприємств енергетичної галузі (реєстр. N~ 4566-1 від 26.03.2014), ПОЩllШИ 
народним депутатом України Бандуровим В.В., матиме вплив на показНIlКИ 

бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду державного 

бюджету, що унеможливить проведення відповідної субвенції місцевим 

бюджетам у запланованих обсягах). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, 

(реєстр. NQ 4647 від 07.04.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної нолітики. 

Законопроект розроблено з метою створення умов для збільшення 

надходжень до бюджету, покращення адміністрування податків, забезпечення 

справедливості в оподаткуванні. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

скасувати з І липня 2014 року звільнення від оподаткування податком на 
прибуток доходів інститутів спільного інвестування та звільнення від Сllлати 

авансових внесків при виплаті дивідендів інститутами спільного інвестування; 

звільнити від оподаткування операції із ввезення на митну територію 

України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 271] 21 ОО ОО виклю'LНО 
ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтог31 України"; 

збільшити ставки плати за користування надрами на нафту та Г310ВИЙ 

конденсат; 

виключити з Податкового кодексу України норми щодо порядку 

зарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 

метою приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експеРПЮl\lУ ВІІСВОВКУ 3ЮЮ1'ШЄ, 

що прийняття заКОНОIlроекту надасть МОЖЛlІвість отримати у 2014 РОllі 

додаткові надходження до зведеного бюджету України у сумі БJ1lI"3ЬКО 

2,1 млрд ГРН, а також :ШЛУ'lити до бюджету 2015 року блИ1[,КО 2,6 I\IЛРД ГРІILJСІІІ). 
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Слід звернути увагу, що частипа запропонованих законопроектом 

положень БУ1l11 враховані у законах України від 27.03.20]4 N!! 1166-VII 
«Про запобіпшня фінансової катастрофи та створення передумов для 

еКОНОIІ,(і'lIlОГО зростання в Україні» та від] 0.04.20] 4 N!! 1200-УІІ «Про внесення 
змін до І Іодаткового кодексу України та деяких інших заКOllOдав'!Их актів 

України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України (реєстр. NQ 4647 
від 07.04.2014), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного та місцевих 
бюджетів). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

ЗtlКО1l0nроеКl1lll, які .мають вnЛllв на nокаЗUllКll бюд;нсету 

тllllоmребуюmь узгодJlсеlШЯ з бюдJlсеl1ШlLМ заКОllодавством 

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

Податкового кодексу України (щодо сприяння соціально-економічному 

розвитку регіонів) (реєстр. N!! 4] 51 від 17.02.2014), поданий народними 

депутатами України Пилипенком БЛ., Кулінічем 0.1. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується тимчасово, до І січня 2025 року, 

запровадити НОВИЙ місцевий збір - збір на соціально-економічний розвиток 

регіонів, платниками якого мають бути суб'єкти господарювання, які 

використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельні частки 

(паї) на правах оренди (суборенди), емфітевзису, постійного користування. 

Також пропонується продовжити до 1 січня 2025 року дію спеціального режиму 
оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 

також рибальства (чинна lІорма - до І січня 2018 року). 
Слід зауважити, що в аб:шці четвертому пункту 3 розділу І законопроекту 

(щодо підпункту 1.11ІОВОГО пункту 23 підрозділу І О розділу ХХ «Перехідні· 

положення» Податкового кодексу України) передбачається, що отримані від 

збору кошти -зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів і 

СПРЯl\ЮВУЮТЬСЯ на витрати бюджету розвитку. 

Норма щодо цільового спрямування збору є виключно предметом 

регулювання бюджетного законодавства, а відтак вказане положення 
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законопроекту суперечить положенням Бюджетного кодексу України, зокрема: 

статті 1 (Бюджетним кодексом регулюються відносини, що виникають у 

процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про Їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства) і 

частині п'ятій статті 13 (розподіл бюджету на загальний та спеціальний фОНДИ, 
їх складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом та законом 

про Державний бюджет України). Однак такі відповідні зміни до бюджетного 

законодавства у законопроекті не передбачені. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту не підтримує законопроект у запропонованій редакції та 

висловлює ряд суттєвих зауважень до запропонованих у ньому положень, 

зокрема, щодо передчасності продовження дії спеціального режиму 

оподаткування ПДВ галузі сільського господарства, так як такий режим ще 

буде діяти до 1 січня 2018 року; необхідності внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо нового збору; підвищення податкового навантаження на 

власників та орендарів земельних ділянок, які повинні будуть сплачувати два 

податки з одного і того ж об'єкта оподаткування (податок на землю (орендну 

плату за землю) та запропонований збір). 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо сприяння соціально-економічному розвитку регіонів) 

(реєстр. N~ 4151 від 17.02.2014), поданий народними депутатами України 

Пилипенком ВЛ., Кулінічем 0.1., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів від збору на соціально

економічний розвиток регіонів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, 

статей 1 і 13), а саме: абзац четвертий пункту 3 розділу І (підпункт 1.1 нового 
пункту 23 підрозділу 1 О розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України) виключити. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про столицю України - місто-герой Київ» (реєстр. N2 4289 
від 26.02.2014), поданий народними депутатами України Полочаніновим в.г. 
та Павел ком А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 
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Згідно із законопроектом Закон України «Про стошщю України - місто

герой Київ» пропонується викласти у новій редакції, передбачивши, зокрема, 

створення правового мехаНІЗМУ розподілу представницьких та 

виконавчих повноважень органів місцевого самоврядування; 

- розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та 
голови Київської міської державної адміністрації; 

- визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України та 

особливостей здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті; 

- механізм утворення і ліквідації районів у місті Києві. 

На відміну від чинної редакції Закону, законопроектом пропонується 

змінити систему органів влади у місті, згідно з якою мають функціонувати 

міська та районні ради, їх виконавчі органи та міська державна адміністрація, а 

також одночасне існування двох посад: голови районної в місті ради та голови 

виконавчого комітету районної в місті ради. 

При цьому, у ПОЯСНЮВaJlьній записці зазначається, що реалізація 

положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з 

Державного бюджету України. 

Однак, утворення виконавчих органів міської ради, районних у місті 

Києві рад та їх виконавчих органів, необхідність утримання посад голів ради та 

їі виконавчого комітету потребуватиме додаткових коштів як з державного, так 

і з місцевих бюджетів, насамперед, на проведення виборів до районних рад (за 

рахунок коштів державного бюджету), надалі формування структури, штатної 

чисельності та забезпечення функціонування таких органів здійснюватиметься 

за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

Відтак, порушено вимоги частини третьої статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України і до 

законопроекту не надано належного фінансово-економічного обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиЦlИ для досягнення 

збалансованості державного і місцевих бюджетів. 

Відсутність належних розрахунків унеможливила проведення Мінфіном 

вартісної оцінки ВПЛИВУ на показники держаного та місцевих бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України не підтримує ПРИЙНЯТТЯ 

законопроекту у поданій редакції. При цьому звертає увагу, що законопроект 

містить окремі положення, які УНОРМОВУЮТЬСЯ Бюджетним кодексом 

УкраїНІ! та не є предметом регулювання цього законопроекту, зокрема, 

пункт І І частини четвертої статті 19 щодо визначення голови 

виконавчого комітету районної в місті Києві ради РОЗПОРЯДНИКОМ 

бюджетних коштів, який використовує Їх лише за призначенням, визначеним 

радою. Зазначені положення врегульовані статтями 22, 23 Бюджетного 

кодексу України; 

частини четверта та п'ята статті 27, якими передбачені положення щодо 
розмежування видатків та розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між 

бюджетом МІста (правильно «міським бюджетом») та бюджеТalШ[ 

районів, Таке ІJOЛОЖСНIlЯ ВРСІ'УЛЬОВШ\О частинами першою та другою статті 

615 Бюджетного коде[(су YKpaїНlI. 
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Крім того, враховуючи, що Бюджетним кодексом України в\ПначаЮТhСЯ 

правові засади функціонування бюджетної системи, зокрема, застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі, положення, щодо 

виділення окремим рядком у Державному бюджеті УкраїIІИ фінансування 

витрат на здійснення містом Києвом столичних фунК!\ій (пункт 1 чаСТ!lIІИ 

першої статті 29), доцільно привести у відповідність до положень статті 20 
БюджеТНОІ'О кодексу України, 

Водночас, законопроект містить термін «власні доходи» (частина перша 

статгі 27), визначення якого відсутнє у Бюджетному кодексі України, що може 
призвести до неоднозначного ЙОГО трактування, 

Разом з тим, Мінфін не вбачає підстав для компенсації "3 Державного 
бюджету України витрат бюджету КиїВСhКОЇ області, які IlОВ'Я'3aJlі із 

сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій (частина четверта 

статті 32), оскільки Київська область не має спеціального статусу, 
Термін набрання чинності законом, визначений у "3аконопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

покаЗІІИКИ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про столицю України - місто-герой Київ» (реєстр. N~ 4 І 5 І від 17.02.2014), 
поданий народними депутатами України llолочаніновим В.Г. та 

Павел ком А.В., має вплив на показники бюджету (прюведе до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 шшня 20 І4 року він має 
вводитися в дію не раніше l сіLlНЯ 2015 року, а після І5 липня 2014 року - не 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та міспевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту до другого читаНlIЯ його 

положення в частині застосування бюджетної термінології та ВИЗШ1ЧСІІШІ 

бюджетних повноважень привести у відповідність з Бюджетним кодексом 

України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїIІИ з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.80.СЛУХАЛИ: 

Інформацію про проект Закону України про Варту (реєстр. N~ 4327 
від 28.02.20І4), поданий народним депутатам України Жереб ню ком В.М. 

ШдміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки та llОllсреднього РО'3IЛЯЛУ заКОІЮІІРОСКТУ с 

Комітет з !lIlТаІІЬ заКО!!ОДаЕ3'!О1'0 1абеЗllе'lеllllЯ ІІраВООХОРОllllОЇ діНЛl>!юсті. 

Законопроектом пропонується, :юкремн: 
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ВИ'шачит!! завдання, принципи та правові ОСІЮВИ організації і діяльності 

ВаРТIІ (яка є ВlІконавчим органом місцевої ради, що приймає участь в охороні 

громаДСI,КОГО ПОРЯДКУ, допомагає правоохоронним органам у запобіганні та 

припиненні праВОllорушень і ЗJlOч!!нів, сприяє органам місцевого 

самоврядування у забезпеченні виконання їх рішень, охороняє майно 

територіальної громади на території відповідної територіальної громади, радою 

(сільською, селищною, міською) якої була утворена (ліквідована) відповідно до 

рішенням про створення Варти за поданням сільського, селищного, міського 

голови); 

врегулювати правовий, соціальний статус і відповідальність вартових 

(працівників Варти); 

внести відновідні зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо надання права вартовим документувати окремі види 

адміністративних правопорушень та до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» в частині прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування коменданта (керівника) Варти. 

В той же час статгсю 34 законопроекту встановлюється, що: 
- фінансування Варти здійснюється з місцевого бюджету та інших джерел, 

визначених законодавством, актами Кабінету Міністрів України та рішеннями 

місцсвих рад; 

- витрати місцевих бюджетів на фінансування Варти у повному обсязі 

компенсуються з Державного бюджету України з одночасним скороченням 

витрат на утримання відповідного територіального органу внутрішніх справ. 

(Протягом 1 О-ти днів після ПРИЙНЯТТЯ рішення про створення Варти керіВНIfК 
територіального органу внутрішніх справ приймає рішення про відповідне 

скорочення чисельності працівників підпорядкованого йому територіального 

органу внутрішніх справ). 

Крім того, законопроектом передбачено, що форми розміри 

матеріального забезпечення вартових, включаючи грошове утримання, 

встановлюються відповідної радою (стаття 33), вартові забезпечуються 

безкоштовним форменим одягом, нагрудним жетоном, знаками розрізнення та 

технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань, 

вартовим та членам їхніх РОДИН гарантується соціальний захист у вигляді 

надання піЛl,Г, пенсійне забезпечення визначено таким, як у осіб, які проходять 

службу в органах місцевого самоврядування. 

Таким 'Jином, усі положення законопроекту щодо фінансового 

матеріального забезпечення створсння та діяльності Варти спонукають до 

значних додаткових витрат, в першу чергу, з місцевих бюджетів та з 

державного бюджету. 

При цьому, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 

його реалізація не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, 

Варта фінансується з місцевого бюджету. 

Водночас, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу Україн!! та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій щодо 
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додаТКОВIІХ джерел проведення видатків з державного та місцевих бюджетів. 
Натомість зазl!а'lено, що кожна рада приймає рішення про створення Варти, з 

огляду на можливість 'й фінансування. Зважаючи на сучасний стан з 

паповненням місцевих бюджетів, така позиція не ДОЗВОЛІ ІТЬ реалізувати 

законодавчі ПРОПОЗИI{ії. 

Слід також зазначити, що видатки бюджету здійснюються у відповідності 

з проведеним у Бюджетному кодексі України розмежуванням видатків між 

бюджетами (державним і місцевими, між місцевими) згідно з положеннями 

статей 87-9]. Зазначені статті не містять у своєму переліку видатків на 

утримання Варти. 

Однак, якщо Варта визначається виконавчим органом місцевої ради 

(ймовірно як відділ, управління), то її утримання має забезпечуватися у складі 

видатків на органи місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів (зокрема, дотації вирівнювання з 

держаВНОl'О бюджету), згідно із статтями 88-89 Бюджетного кодексу України. 
Розрахунок таких видатків проводиться за формулою з урахуванням конкретно 

визначених параметрів, які не зоріснтовані на додаткову чисельність 

працівників у органах місцевого самоврядування. 

Крім того, запропонований механізм компенсації видатків місцевих 

бюджетів на утримання Варти з державного бюджету (3 ОДНО'IaСНИМ 

скороченням видатків державного бюджету на утримання територіальних 

органів внутрішніх справ) не буде дієвим, зокрема, з огляду на неузгодженість 

положень щодо встановлення чисельності, оплати праці (місцевою радою 

довільно) та порядку їі СКОРО'lення у державних органах. Загалом положення 

статті 34 про компенсацію з державного бюджету у повному обсязі витрат 

місцевих бюджетів на функціонування Варти визнає їі утриманням за рахунок 

коштів державного бюджету. 

Зважаючи, що згідно з визначеними Бюджетним кодексом України 

правилами видатки бюджетів здійснюються лише за наявності відповідного 

бюджетного призначення, яке встановлюється законом про державний бюджет 

(рішенням про місцевий бюджет), у частині першій статті 34 з переліку джерел 
фінансового забезпечення Варти належить виключити слова «актами КабіJlету 

Міністрів України та рішеннями місцевих рад» (таке формулюваНJlЯ не 

відповідає частині другій статті 4, частині першій статті 23, частині другій 
статті 76 Бюджетного кодексу України). 

Поряд з тим, 

термінологія Бюджетного кодексу України надає терміну 

«фінансування» інше, ніж використано у законопроекті значення, тому щодо 

надання коштів з бюджету належить вживати вирази «фінансове забезпечення», 

«здійснення (проведення) видатків за рахунок», «утримання за рахунок» тощо; 

не узгоджено поняття оплати праці та грошового забезпечення; 

суперечливим вбачається положення про утворення ВаРТІ! У містах 

Києві та Севастополі, що серед іншого порушує принцип єдності бюджетної 

системи. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним і зазначає, що реалізація положень законопроепу потребуватиме 
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додаткових видатків державного бюджету на утримання виконавчих органів. 

Загальний вплив на показники бюджету буде залежати від обсягу додаткових 

видатків на створення і утримання Варти та на звільнення працівників міліції зі 

служби в органах внутрішніх справ. При цьому, проектом Закону не визначено 

загальної чисельності Варти, а також не передбачено внесення змін до Закону 

України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ» 

щодо відповідного скорочення діючої чисельності мвс. 

Крім того, Мінфін звертає увагу на запропоновані зміни у зв'язку із 

запровадженням Варти до Кодексу України про аДМІНІстративні 

правопорушення та Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», зокрема, щодо надання права вартовим документувати окремі 

види адміністративних правопорушень. Слід зазначити, що Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад не наділені вищевказаними повноваженнями, як не передбачено і 

використання посадовими особами місцевого самоврядування форменого одягу 

та спеціальних засобів. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Варту (реєстр. NQ 4327 від 28.02.2014), 
поданий народним депутатам України Жеребшоком В.М., має вплив на 

показники бюджетів (призведе до збільшення видатків державного та місцевих 

бюджетів). 

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

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

2. Рекомендувати Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності при доопрацюванні законопроекту до другого 

читання його положення щодо фінансового забезпе'lення функціонування 

Варти привести у відповідність до Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.81. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект 

(доопрац.) від 27.08.2013), 
Стояном О.М., Сухим Я.М. 

ВідміТJlЛJl : 

Трудового кодексу України (реєстр. N~ 2902 
поданий народними депутатами України 

ГОЛОI3l!Иl\! 3 опрацювання законопроекту є Комітет 3 питань соціальної 

політики та праці. 
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Проект Трудового кодексу України передбачає визначення основних 

засад і механізмів реалізації передбачених Конституцією України трудових 

прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, а також 

забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців у сфері 

організації виробничих відносин та розвитку соціального партнерства всіх 

учасників трудових і пов'язаних з ними правовідносин. Також норми проекту 

Кодексу спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових 
актів. 

Водночас з прийняттям Трудового кодексу України передбачається 

визначити такими, шо втратили чинність з дня набрання чинності цим 

Кодексом (тобто з 1 січня 2014 року) Кодекс законів про працю України, закони 
України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні договори і 

угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)>>, 

«Про соціальний діалог в Україні», «Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), 

недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 

валютних цінностей». 

Зокрема, '3аконопроектом пропонується визначити поняття МІНІМальної 

заробітної плати як встановленого законом розміру оплати праці за просту 

некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за 

виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт), що має 

забезпечувати достатній життєвий рівень для працівника. При цьому 

встановлюється, що при застосуванні інших систем оплати праці оплата праці 

некваліфікованого працівника не може бути меншою за мінімальну заробітну 

плату. 

Відповідно до фінансово-економічного обrрунтування, наведеного у 

пояснювальній записці до законопроекту, реалізація проекту не вимагатиме 

додаткових витрат Державного бюджету України. 

Однак, необхідно відмітити, що реалізація окремих статей законопроекту 

потребуватиме додаткових коштів державного та місцевих бюджетів, а саме: 

- виплата роботодавцем компенсації у двократному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом, у разі відмови в укладанні трудового 

договору з особою, яку направлено на роботу в рахунок установленої квоти 

(частина друга статті 37 проекту) (за чинним законодавством така норма 

відсутня); 

- оплата часу чергування працівника, у разі ненадання працівнику, якого 

було залучено до чергування, дня відпочинку, з урахуванням перевищення 

норм робочого часу або у разі чергування у дні державних і релігійних свят 

(стаття 138 проекту) (за чинним законодавством чергування працівників не 

передбачено ); 
- надання щорічної трудової відпустки за перший рік роботи до 

закінчення шести місяців безпереРВIІОЇ роботи повністю або частково (частина 

третя статті 181 проекту) (за чинним законодавством - тривалість такої 

віДІ1УСТКИ визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім В!lЗначених 
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законом Вlпнщків, КОЛИ ці відпустки за бажаНІІЯМ працівншщ надшоться ПОВНОЇ 

ТРlІвалості); 

- відшкодуваllНЯ витрат, пов'язаних з віДКЛИКаІІІІЯМ працівника із 

щорічної ТРУДОІЮЇ віДIlУСТКИ (части ІІа ДРУІ'а статті 187 проекту) (за ЧИIІI/НМ 

законодавством - відкликання з щоріЧIІОЇ відпустки допускається за згодою 

працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або 

негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, 

загибелі або псування майна підприємства, установи, організації); 

- надання додаткової відпустки з частковим або повним збереженням 

заробітної плати у порядку заохочеННЯ1а виконання державних або 

громадських обов'язків (частина перша статті 189 проекту) (ЧИННІІМ 

законодавством не передбачено); 

- збільшення оплати праці за роботу в нічній час на рівні не нижче ніж 30 
відсотків тарифної ставки (окладу), посадового окладу (ставки заробітної 

плати) за кожну годину (стаття 230 проекту) (за ЧИННИМ законодавством - не 

нижче 20 відсотків тарифноУ ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічній 
час); 

- оплата роботи при поділі робочого дня на чаСТИIІИ в розмірі, ЯКІІЙ 

щонайменше на 20 відсотків перевищує тарифні ставки (стаття 231 проекту) 

(за ЧИННИМ законодавством такого підвищення не передбачено); 

- оплата у потрійному розмірі надурочно відпрацьованого часу понад 

120 ГОДІШ (стаття 232 !Іроекту) (за чинним законодавством - у подвійному 

розмірі за всі відпрацьовані надурочні години); 

- відшкодуваНIІЯ витрат на про'ізд працівникам, які протягом робочого 

ДНЯ у зв'язку з виконанням трудових обов'язків КОРИСТУЮТЬСЯ послугами 

міського транспорту (крім таксі) (стаття 256 проекту) (чинним законодавством 
не передбачено); 

- збільшення розмірів вихідної допомоги у разі розірвання трудового 

договору '3 різних підстав (стаття 25 І проекту), зокрема: у разі розірвання 

трудового договору у зв'язку із СКОРО'Іенням 'Іисельності або штату працівників 

роботодавець зобов'язаний виплатити вихідну допомогу в диференційованих 

розмірах від OДHiє'j до трьох середньомісячних заробітних плат в залежності від 

безперервного стажу роботи у даного роботодавця (за 'ІI1ННИI\I законодавством -
у розмірі не /І-Іенше середнього місячного заробітку); 

- відшкодування понесених витрат за рахунок коштів Державного 

бюджету України на виплату вихідної допомоги в розмірі двомісячної 

середньо') заробітної плати працівникам у разі припинення трудового договору 

у зв' язку з призовом або вступом на військову службу, направлсння на 

альтернативну (невійськову) службу (частина 3 статті 25] проекту) (за чинним 
законодавством така вихідна допомога виплачується за рахунок роботодавця, 

з яким був укладений трудовий договір); 

- сплата працівнику пені (компенсації) у розмірі подвійної ставки 

Національного банку у розрахунку на рік за кожний день затримки виплати 

заробітної плати, індексації заробітної плати та процентів річних від 

простроченої суми (стаття 263 проекту) (відповідно до Закону Укра'іНI! 

«Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням 
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строків Ті виплати» сума компенсації обчислюється шляхом МНОіКСІI/ІЯ суми 

нарахованої, але не виплаченого громадянину доходу за відповіДНIІЙ місяць 

на індекс інфляції в період невиплати доходу. Крім того, застосування пені як 

саНКЦІІ за порушення в трудових відносинах не передбачено чинним 

законодавством); 

- матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу та 

оплата праці членів трудового арбітражу Національною службою 

посередництва і примирення за рахунок коштів Державного бюджету України 

(частина четверта статті 368 проекту) (відповідно до статті II Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)>> 

організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового 

арбітражу здійснюється за домовленістю сторін); 

виплата за домовленістю сторін заробітної плати працівникам, які 

брали участь у страйку в середньомісячному розмірі (частина третя 

статті 379 проекту) (відповідно до статті 28 Закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)>> час страйку 

працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується); 

- забезпечення державних інспекторів праці форменим одягом, особистою 
печаткою та транспортними засобами службового користування (частини третя 

та четверта статті 394 проекту) (за чинним законодавством такого забезпечення 
не передбачено). 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, слід звернути увагу, що певні норми проекту не коригуються з 

нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про зайнятість 

населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та 

Господарського кодексу України. 

Зокрема, частина друга статті 208 проекту щодо погодження умов та 
розмірів оплати праці працівників юридичних осіб, що фінансуються з 

бюджету, з відповідними всеукраїнськими професійними спілками, частина 

перша статті 211 щодо здійснення оплати праці працівників юридичних 

осіб, що фінансуються з бюджету на підставі законів та інших нормативно
правових актів у сфері праці, колективних угод, колективних або трудових 

договорів, не узгоджуються з нормами статті 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України», згідно з якою Кабінет Міністрів України на 

виконання своїх повноважень визначає відповідно до закону умови оплати 

праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору 

економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб 

рядового і начальницького складу). 

Частина третя статті 21 О проекту, згідно з якою юридичні особи, що 
провадять господарську діяльність та отримують доходи від такої 

діяльності, можуть відповідно до закону отримувати дотації з бюджету, які 
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можуть бути джерелом коштів на оплату праці, не узгоджується із нормами 

Бюджетного кодексу України, яким надання дотацій на заробітну плату не 

передбачсно, та нормою статті 16 Господарського кодексу України, якою 
ВИ'шачеlll цілі, на які держава може надавати дотації суб'єктам 

господарювання. 

Частина друга статті 36 проекту, відповідно до якої норматив робочих 
місць для інвалідів ВИ1начається виконавчими органами сільських, селищних, 

міських рад 1а погодженням 1 територіальними органами соціал['нОГО діалогу, 
не узгоджується і1 нормою статті І 9 Закону України «Про основи соціаm,ноl 
захищеності інвалідів в Україні», згідно з якою для всіх підприємств, установ, 

органі1ацій, у тому числі підприємств, організацій громадських органі1ацій 

інвалІДІВ, фі'ШЧНIІХ осіб, які ВІІКОРИСТОВУЮТЬ наliману працю, встановлено 

нормаТIІВ робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох 

відсотків середньооблікової чисельності щтатних працівників облікового 

складу за рік, а якщо прашае від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого 

місця. 

Це також стосується аналогічної норми частини другої статті 35 проекту 
щодо визначення цими органами влади квоти робочих місць для осіб, які 

потребують соціального 1ахисту. Натомість, у частині другій статті 14 Закону 
України «Про зайнятість населення» для працевлаштування осіб, що мають 

додаткові гарантії у працевлаштуванні, підприємствам, установам 

організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлена 

квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників 
за lIопередній календарний рік. 

Також необхідно звернути увагу, що положення статей 208, 2 І О, 211, 212, 
213 в частині ВІІкладу щодо оплати праці працівників ЮРИДИЧНИХ осіб, що 

фінансуються (дотуються) з бюджету не У1ГОДЖУЄТЬСЯ і-з бюджетною 

методологією. Так, відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу Україн!! 

фінансування бюджету це надходження та витрати бюджету, пов'язані іззміноlO 

обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних папсрів, кошти від привапвації 

державного майна, 1міна залишків бюджетних коштів, які використовуються для 

покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету. Тобто термін 

«фінансування бюджету» має зовсім іншій еКОllоміСIННЙ зміст. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

окремих положень законопроекту потребуватиме додаткових коштів 

Державного бюджету України, проте відсутність фінансово-економічного 

обгрунтування та відповідних розрахунків унеможливлює надання 

експертного висновку стосовно вартісної величини впливу законопроекту на 

доходну та видаткову частину бюджету. Крім того, надається ряд зауважень 

до тексту законопроекту. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраІни, якою передбачено, що 
.закони України або Іх окремі ноложення, які ВГlJllшають на ІJOКЮНИЮІ бюджету 

(Зі\·rеншують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що lІередує IІлановому, IJВОJ(ЯТЬС51 в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що ІІастає 1а плановим. 
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За узагальнюю'!Им висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами РОЗГЛЯДУ у першому читанні 

проект Трудового кодексу України потребує доопрацювання з урахуванням 

висловлених ним зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Положення проекту Трудового кодексу України, поданого народними 
депутатами України Стояном О.М., Сухим Я.М. (реєстр. N2 2902 (доопрац.) 

від 27.08.2013): 
- мають вплив на показники бюджету (збільшують витрати бюджету). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИІІІІЯ 2014 року він має ВВОДІІТИСЯ 
в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛИПНЯ 2014 року - не раніше 

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

прийняття закону); 

- рекомендувати Комітету Верховної Ради України з ПIIПIНЬ соціальної 

політики та праці при доопрацюванні законопроекту положення статей 208, 
21 О, 211, 212, 213 привести у відповідність до бюджетної термінології, як це 
визначає Бюджетний кодекс України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та праці. 

1.2.82. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ремісничу діяльність в 

Україні (реєстр. N~ 4458 від 14.03.2014), поданий народним депутатом України 
Денисенком АЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань промислової та інвестиційної політики. 

У законопроекті пропонується ВРСJУЛЮВати правові, організацІИШ, 

соціальні та економічні відносини у сфері ремісничої діяльності як складової 

мікропідприємництва та малого підприємництва. 

При цьому, пунктами 7 та 9 частини першої статті 24 законопроскту 
ПРОПОНУЄТЬСЯ за рахунок коштів бюджету проводити фінансування науково

дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проблем розвитку рсмісни'IОЇ 

діяльності та популяризацію ремісничої діяльності. 

Насамперед, такі положення законопроекту не відповідають чаСТИJJі 

другій статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом IІрО 

Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків) та 

частині другій статті 4 Бюджетного кодексу України (згіДIІО з якою ВИКЛЮЧНО 
законом про Державний бюджет України визначаються надходження та 

витрати Державного бюджету Українн). 

Крім того, такі положення пrнппедуть до збільшення витрат державного 

бюджету. 

Проте, до законопроекту НС надано фінзнсово-еКОІІОмj'lІlе оБГРУIIТУШШIІЯ 

(включаючи відновідні розрахунки) та ПРОПO'Jнції :!мін до заКОІІОдat!ЧIJХ актів 
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України щодо скорочення ВJlТР,п бюджету та/або пропmlillll джерсл 

додаТКОВIІХ IIaДХОДЖСIІЬ бюджету для досягнення збалаНСОВШlOсті бюджету, що 

ве відновідає ВlІмогам 1,ІОджетного кодексу УкраїНI1 (частина перша статгі '27) 
та РСПIUМСНТУ Верховної РаДI1 УкраїНІ! (чаСТlІна третя ста1"гі 91). ПоложеюlS! 
законопроекту щодо набраНIІЯ 'IШlІІості віДlІовідним :шконом з ДНЯ його 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що окремі положення законопроекту суперечать нормам Бюджетного кодексу 

У країШI та впливають на збільшення витрат державного бюджету, а відтак не 
підтримує законопроект. 

F-КСllеРТIІИЙ висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Законопроект про ремісничу діяльність в Україні (реєстр. N2 4458 

від 14.03.2014), поданий народним депутатом України Денисенком АЛ., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення витрат 
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 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року 
залежно від '!аСУ прийняття закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести ЙОГО 

положення у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та статті 4 
Бюджетного кодексу України, а саме: пункти 7 та 9 частини першої статті 24 
законопроекту ВИКЛЮЧИТИ. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

1.2.83. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про адміністративно

територіальний устрій (реєстр. N2 3373 (доопрац.) від 03.04.2014), поданий 

народним депутатом України Кутовим В.Г. 

ВідміТИЛIІ: 

ГОЛОВНИМ з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект, за визначенням автора, встановлює правові засади 
адміністративно-територіального устрою в Україні, а також систему 

адміністративно-територіальних ОДИНИЦЬ, порядок утворення та внесення змін 

до адміністративно-територіального устрою; передбачає створення Державного 

реєстру адміністративно-територіальних одиниць. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його прийняття 

не передбачатиме видатків з Державного бюджету України. Однак, такий 

висновок не відповідає положенням статті 20 законопроекту, згідно з якою 

фінансове забезпечення вирішення питань територіального устрою належить 
здійснювати за рахунок цільової субвенції з державного бюджету місцеВИl\t 
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бюджетам, а витрати, пов'язані з ведснням Державного рсєстру 

адміністративно-територіальних ОДИНИЦЬ - за рахунок коштів державно['о 

бюджету, Зважаючи, що у даному випадку субвенція місцевим бюджетам - це 

також КОШТИ державного бюджету, то реалізація положень заКОlIопроекту буде 

мати наслідком збільшення видатків державного бюджету, 

При цьому, в порушення вимог частини третьої статті 91 Регламенту 

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

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій для 

досягнення збалансованості державного бюджету, 

Поряд з тим, окремі положення законопроекту не відповідають 

бюджетному законодавству, зокрема: 

- у статті 20 законопроекту вжито вираз «у формі цільової субвенції з 
Державного бюджету України». Однак, у термінології Бюджетного кодексу 

України (стаття 2) та у його тексті (зокрема, статті 96, 97, 1 О І) застосовується 
термін «субвенція», як міжбюджетний трансферт для використання на певну 

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

субвенції; 

- стаття 16 законопроекту передбачає надання містам статусу міст 

обласного підпорядкування за умови, якщо вони не потребують дотації 

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

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

спроможності бюджету, який його отримує. Обсяг дотації вирівнювання 

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

відповідних параметрів та затверджується щорічно у законі про Державний 

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

Крім того, термін набрання чинносТІ законом, визначений у 

законопроекті, має узгоджуватися з вимогами частини 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 плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

вказуючи серед іншого на його невідповідність Конституції України та 

зазначаючи, що відсутність фінансово-економічного обrpунтування 

унеможливила визначення вартісної величини впливу на показники державного 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про аДМІНІстративно-територіальний устрій 

(реєстр. N~ 3373 (доопрац.) від 03.04.2014), поданий народним депутатом 

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

збільшення видатків державного бюджету). У разі прийняття відповідного 
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закону після 15 липня 2014 він має вводитися в дію не раніше І січня 2016 року 
(або 1 січня lІастушlOГО за цим року залежно від часу прийняття заКОIlУ). 

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

кодексом України положення статті 16 законопроекту, виключивши умову 
щодо надання дотації вирівнювання, та ста'пі 20 в частині визначення субвенції 
з державного бюджету. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.84. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про ІІроект Закону України про заходи щодо радіащиного і 

соціального захисту населення м. Кіровограда на 2015-2019 роки 

(реєстр. NQ 4435 від 13.03.2014), поданий народним депутатом України 

Табаловим А.О. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту с 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом ІІрОПОНУСТЬСЯ встановити перелік ОСНОВНИХ заходів, 

реалізація яких протягом 2015-2019 років в м. Кіровограді сприятиме: 

поліпшенню екологічної ситуації (захист населення від радіаційного ВІІJlИВУ); 

збереженню здоров'я та забезпечення соціального захисту населення. При 

цьому, Уряду доручасться розробити і внести на розгляд Верховної Ради 

України державну програму щодо радіаційного і соціального захисту населення 

м.Кіровограда на 2015-2019 роки. 
Фінансове забе'шечення заході в, встановлених законопроектом, має 

здійснюватись із загального фонду Державного бюджету України, як визначено 

у частині п'ятій «І Іри кінцевих положень», що передбачає необхідність 

вишукання додаткових коштів у державному бюджеті на 1а1НRчені цілі. 

ВіДІІовідно у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його 

реалізація потребує додаткових видатків з державного бюджету. 

Однак, в порушення вимог 'JaСТИНИ третьої ста'ггі 91 Регламенту 

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

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій щодо 

додаткових джерел проведення таких видатків для досягнення збалансованості 

бюджетів. 

Крім того, така пропозиція має узгоджуватись із статтею 4 Бюджетного 
кодексу України, згідно з якою Державний бюджет України встановлюється 

виключно Бюджетним кодексом України та Законом про Державний бюджет 

України. 

ВОДllOЧ<1С слід З<1УНШЮПIІ, 

України «l1ро ВIIКОРIfСТШШЯ 

встановлено, зокре~ш, що: 

ЩО віДlIовіДl1О до чинної peдaкr\Їi Закону 

ядеРIІОЇ енергії та радіаllіЙIlУ безпеку» 
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населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і 

переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти, ПРИЗlla'Іені для поводження 

з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію 

ризику від Їх діяльності (стаття 12); 
фінансування заходів щодо соціально-економічної КОМllенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження, здійСНЮЄТЬСЯ із 

спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на 

соціально-економічну КОМllенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження (СТ!l'їl'Я 12-1); 
кошти від вищезазначеного збору, СПРЯМОВУЮТЬСЯ у вигляді субвенції із 

спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів 

бюджетів обласних, районних, міських рад монофункціоналыІхx міст -
супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки 
уранових руд, на територію яких поширюються відповідні ЗОІІІІ спостереження 

платників збору (стаття 12-2). 
Поряд з тим, природоохоронні заходи місцевого Зllачення можуть 

здійснюватись за рахунок видатків місцевих бюджетів. що не враховуюТl,СЯ при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 91 Бюджетного кодексу 
України). 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту 

зазначаючи, що: 

- реалізація положень законопроекту потребує додаткових бюджетних 

коштів; 

- порушені питання може бути вирішено в рамках чинного законодавства 

(Бюджетний кодекс України, Закон України «Про використання ядерної енергії 

та радіаційну безпеку», Порядок та умови надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 N!! 91); 
- постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 N!! 65 заборонено 

підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до 

затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з 

державного бюджету. 

За узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСllертного управління 

Апарату Верховної Ради України законопроект потребує подальшого 

опрацювання з урахуванням вимог Закону України «Про державні цільові 

програми» а також інших законів, що регулюють питання соціального захисту 

населення. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про заходи щодо радіацшного і соціального 

захисту населення м. Кіровограда на 2015-2019 роки (реєстр. N~ 4435 
від 13.03.2014), поданий народним депутатом УкраїНJI Табаловим АО., має 

вплив ІІа показники бюджету (IІРlпведе до збільшеНIІЯ Вllдатків державного 

бюджету). У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону після 15 JlII11НЯ 2014 року він 
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має НВОДlІТIІСЯ l! дію lІе раІІіше 1 січня :2016 року (або 1 січня наступного за цим 
року заЛСЖllO від часу ПРIJЙІІЯПЯ ·~aKOIlY). 

') РекомеJJдувати Комітету '3 питаю, скологі'JlIОЇ політики, 

JJРИРОДОКОРltстування та ліквідш(ії наслідків Чорнобильської катастрофи [ІРІ! 

ДООJJраllюваllні законопроскту УЗГОДИТИ ЙОГО положеІІНЯ звимогамп стапі 4 
Бюджетного кодексу України, ВИКЛЮЧИВШИ частину п'яту рощілу ІУ 

«Прикінцевих положень» законопроекту. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічно'і політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.85. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Нщіональне бюро 

антикору[щійних розслідувань (реєстр. ХІ! 4573 від 26.03.:2014), поданий 

народними депутатами України Чумаком В.8., Ковальчуком В.А., 

СоБОЛЄВIfМ с.В., Оробець Л.Ю., Головком М.Й., Міщенком А.М., Донієм О.с. 

ВідміТIІЛП: 

І3іДllOвідальним комітетом Верховної Ради України 3 РОЗГЛЯl\У 

законопроекту є Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. 

Законопроектом передбачається створення нового центрального органу 

виконавчої влади із спеціальним статусом Національного бюро 

антикорупційних розслідувань (далі - Національне бюро), на який покладається 

попередження, виявлення, припинення та розкрипя кримінальних 

правопорушень, віднесених до його підслідності. Національне бюро 

утворюється Кабінетом Міністрів України та є відповідальним перед 

Верховною Радою України, підконтрольним і підзвітним Президенту України 

та Кабінету Міністрів України. 

Також законопроектом визначено правову основу, принципи діяльності, 

гарантії незалежності та повноваження Національне бюро, права, обмеження та 

відповідальність працівників, загальна структура, керівництво та кадри 

Національного бюро, правовий і соціальний захист працівників, фінансове та 

матеріально-технічне забезпечення Національного бюро, взаємодія з іншими 

державними органами, міжнародне співробітництво, контроль і нагляд за 

діяльністю Національного бюро. 

У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту 

пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України, законів України «Про прокуратуру», 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про попереднє ув'язнення», 

«Про державну службу», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», «Про порядок відшкодування шкоди, завданрї 

громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду», «Про банки та банківську діяльність», «Про центральні 
органи виконавчої влади» та «Про засади запобігання і протидії корупції». 
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АіД!lОвідно до стапі 6 законопроекту граНllчна 'шссль!!ість працівників 
центраЛI>НОГО апарату та тсриторіальних органів І1аціОНШIblIOГО бюро 

становитиме 1300 осіб, у тому числі до І ОО осіб рядового і началы!цькогоo 

складу. ПР!! цьому фінансування та матеріально-технічне заБС'шечсння 

Національного бюро передбачається :щіЙСl!юватн за рахунок коштів 

державного бюджету та міжнародної технічної допомоги (стапі 29-30 
законопроекту ). 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

утриманням нового центрального органу виконавчої влади. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг 
додаткових коштів буде визначено Кабінетом Міністрів України при підготовці 

змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік, а також 

запропоновано вирішити це питання шляхом скорочення видатків на утримання 

слідчих прокуратури, спеціалізованих підрозділів МВС та СБУ. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України звертає увагу на те, що у 

законопроекті відсутні положення щодо відповідного скорочення чисельності 

працівників інших державних органів, що у даний час виконують аналогі'lІІі 

функції з протидії корупції (МВС, СБУ, прокуратури тощо), не наведено 

чіткого переліку підрозділів, на базі яких буде створено новий державний 

орган. 

Загалом авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам частини першої стапі 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради України, про що також 
зазначає Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку. При цьому відсутність фінансово-економічних 

обгрунтувань та розрахунків унеможливлює надання Мінфіном висновку щодо 

потреби в коштах на реалізацію законопроекту. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання 

ним чинності, крім положень щодо перевірки на доброчесність) не відповідає 

вимогам частини третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України. 
Належить зауважити, що окремі положення законопроекту не 

відповідають бюджетному та іншому законодавству, на що також вказує у 
своєму висновку Мінфін, а саме: 

- частиною третьою етапі 28 законопроекту пропонується визначити для 
працівників Національного бюро конкретні розміри посадових окладів в 

залежності від мінімальної заробітної плати, однак законами України 

«Про оплату праці» (стапя 8) та «Про Кабінет Міністрів України» (пункт 6 
частини першої стапі 20) визначення умов оплати праці працівників установ та 
організацій, що фінансуються з бюджету віднесено ДО повноважень КабінеlУ 
Міністрів України; 
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- частиною третьою статті 29 законопроекту пропонується встановити, 
що Національне бюро є головним розпорядником коштів державного бюджету, 

а також у його кошторисі передбачається створення фонду оперативно

розшукових (негласних слідчих) дій, що не є предметом регулювання даного 

законопроекту, оскільки відносини, що виникають у процесі складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів регулюються Бюджетним 

кодексом України. Зокрема, головні розпорядники коштів державного бюджету 

визначаються відповідно до вимог статті 22 Бюджетного кодексу України і 

затверджуються законом про Державний бюджет України. 

Загалом Міністерство фінансів України вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання, зокрема, щодо передбачення кількісних показників 

скорочення чисельності працівників інших правоохоронних органів (зокрема, 

МВС, СБУ, прокуратури) та уточнення функцій цих органів з метою уникнення 

Їх дублювання, а відтак розгляд законопроекту можливий лише після надання 

зазначених пропозицій та відповідних розрахунків. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про Національне бюро антикорупЦ!иних 

розслідувань (peecTp . .NQ 4573 від 26.03.2014), поданий народними депутатами 
України Чумаком В.В., Ковальчуком В.А., Соболєвим с.В., Оробець Л.Ю., 

Головком М.Й., Міщенком А.М., Донієм О.с., матиме вплив на показники 
бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він. має 
вводитися в дію не раніше 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. При доопрацюванні законопроекту належить привести його положення 
у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України та ІНшого 

законодавства, зокрема: 

- виключити частину третю статті 29, як таку, що не відповідає статтям 1, 
4 і 22 Бюджетного кодексу України (відповідне питання є предметом 
регулювання виключно бюджетного законодавства); 

- виключити частину третю статті 28, як таку, що не узгоджується з 

статтею 8 Закону України «Про оплату праці» та пунктом 6 частини першої 
статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

б) опосередкований 

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

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

lJOсягаНIІЯ на територіальну цілісність та недоторканність України) 

(реєстр. H~ 413 І від 12.02.20 І 4), ПОДaJШЙ народними депутатами У країни 

Головком М.Й., Міщенком А.М. та іншими. 
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ВідміТIІЛlI: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 109 та 1\ О 
Кримінального кодексу України, передбачивши посилення криміНaJІЬНОЇ 

відповідальності за: 

- дії, спрямовані на зміну форми державного устрою, а також за публічні 

заклики до таких дій, шляхом збільшення строків позбавлення волі з 3-10 до 
5-15 років в залежності від виду правопорушень; 

- умисні дії спрямовані на зміну меж території або державного кордону 
України, шляхом збільшення строків позбавлення волі з 3- [2 до 5-15 років в 
залежності від виду правопорушень. 

Реалізація таких положень законопроекту може ПРИ1вести до збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 9\ Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення збалансованості 

державного бюджету. 

Термін набрання чинності законом не відповідає вимогам частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що закони України або Їх 
окремі положення, які впливають ІІа показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються ІІісля 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше 1I0чатку 

бюджетного періоду, що настає за плаІІОВИМ. 

Міністерство фіlIансів України підтримує прийняття законопроекту у разі 

його доопрацювання в частині терміну набрання ним чинності. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до КримінаЛl,НОГО кодексу 
України (ЩОДО посилення відповідaJlы�oстіi за посягання на територіальну 

цілісність та недоторканність України) (реєстр. И!! 4\3\ від 12.02.20 \4), поданий 
народними депутатами України Головком М.Й., Міщенком А.М. та іншими. 
має опосередкований вплив на показники бюджету (може призвеСТIІ до 

збільшення видатків державного бюджету у разі виявлення відповідних 

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

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.87. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внесення 'Змін до статті \ J О 

КриміналІ,НОГО кодексу У країн 11 щодо посилення відновіДаІІЬІІОстj за 

сепарашзм (реєстр. И!! 4236 від 24.02.2014), поданий 1І<1РО)\НIІI\1 депутатом 

України І3асюником І.В. 
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ВідміТИЛIІ: 

ГОЛОВІІ(Ш '3 [JіДГОТОВЮI та попереДНЬОJ'О розгляду 'шконопроекту є 

Комітет '3 ПlIПШЬ законодавчого '3абезпе'IСШIЯ IІравоохоронної діяльності. 
Змінаl\1l1 до законопроекту передбачається посилити кримінальну 

відповідальність за умисні дії або дії вчинені повторно, в частині посягання на 

територіальну цілісність і недоторканість України, шляхом позбавлення волі з 

3-12 до 3-15 років у залежності від виду правопорушень. 
Реалізація таких положень законопроекту може призвести ДО збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування (ВКЛlOчаЮ'1ІІ 

відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення збалансованості 

державного бюджету. 

Термін набрання чинності законом не відповідає вимогам частини третьої 

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

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту у разі 

його доопрш\ювання в частині терміну набрання ним ЧllНності. 

УХВАЛИЛИ: 

1. І1роект Закону України про внесення змін до статті 11 О Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності за сепаратизм 

(реєстр. H~ 4236 від 24.02.2014), поданий народню.1 депутатом України 

Васюником І.В, має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення видатків державного бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень). 

У ра'3і прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про Фонд державного майна Українн» щодо відновлення 

парламентського контролю за приватизацією державного майна (реєстр. H~ 4330 
від 28.02.2014), поданий народними депутатами України Денисенком АЛ., 

Горіною І.А., Ляпі ною К.М. 

ВідміТlIJ1ІІ : 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

Законопроектом пропонується відновити парламентський контроль за 

приватизацією державного майна та забезпечити відповідність Закону України 
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«Про ФОllд державного майна України» 1!0pMa~! КОIIСТlІтуаії УкраїН!І щодо 

порядку призначення та 'jвіЛhнення Голови ФOfЩУ державного майна України. 

Відповідно до стапі 8 Закону України «Про ФОJlд державного майна 
України» Голова Фонду має першого заступника і заступника, які здіЙСIІЮЮП, 

визначені Головою Фонду державного майна України обов'я'зки. У ра1і 

необхідності для забезпечення здійснення Фондом державного майна Українн 

окремих завдань за рішенням Президента України у Фонді державного майна 

України додатково запроваджується посада заступника Голови Фонду 

державного майна України. Отже, згідно з чинною редакцією закону 

передбачається обмеження щодо кількості заступників Голови Фонду 

(не більше трьох). 

Однак у законопроекті запропоновано нову редакцію статгі 8 Закону, 
згідно з якою не передбачено обмеження щодо кількості заступників Головн. 

Відтак реалізація законопроекту може призвссти до необrрунтованого 

зростання кількості заступників, що відповідно може потребувати додаткових 

коштів державного бюджету на функціонування Фонду державного майна 

(насамперед, на оплату праці працівників Фонду). 

Крім того, таке положення законопроекту не узгоджується з статтею 19 
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», згідно з якою 

керівники центральних органів виконавчої влади можуть мати не більше двох 

заступників. На зазначене також звертає увагу у своєму експертному висновку 

до законопроекту Міністерство фінансів України, 

Загалом Мінфін зазначає, що законопроект потребує доопрацювання та 

вважає, що запропоновані зміни до статті 8 Закону України «Про Фонд 

державного майна України» слід привести у відповідність з чинним 

законодавством. 

УХВАЛИЛИ: 

], Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Фонд державного майна України» щодо відновлення парламентського 

контролю за приватизацією державного майна (peccтp . .N~ 4330 від 28.02.2014), 
поданий народними депутатами України Денисенком АЛ., Горі ною І.А., 

Ляпіною к.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення видатків державного бюджету на функціонування 

Фонду державного майна залежно від кількості заступників Голови Фонду, які 

будуть призначені у разі прийняття законопроекту). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

України «Про загальну середню освіту» (щодо деяких питань індивідуальної 

форми навчання) (peЄCTp.H~ 4145 від 14.02.2014), поданий народним депутатом 
України елюз ТЯ. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань науки і освіти. 

Пропонуючи зміни до Закону України «Про загальну середню освіту», 

передбачається закріпити на законодавчому рівні перелік підстав для 

запровадження індивідуальної форми навчання та надання виключно батькам 

або особам, які Їх замінюють, права обирати форму наВЧаІІЬНОІ'О процесу для 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

запропонованих положень не призведе до додаткових витрат з державного та 

місцевих бюджетів, тому до законопроекту не надано належних розрахунків та 

пропозицій для досягнення збаІІансованості державного і місцевих бюджетів, 

як визначається у частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни 
та частині першій статті 27 Бюджетного кодексу України. 

Водночас, на відміну від чинної редакції частини другої статті 14 Закону, 
(згідно з якою наповнюваність класів у селах, селищах повинна становити не 

менше п'яти осіб, якщо учнів менше, запроваджується індивідуальна форма 

навчання), у законопроекті визначається, що заняття за індивідуальною 

формою навчання можуть проводитися з обов'язковою письмовою згодою 

батьків. За таких умов, тобто у разі можливої незгоди батьків, постає питання 

здобуття повної загальної середньої освіти такими учнями (ймовірно, зміна 

навчального закладу). 

Відтак, зменшення кількості учнів за індивідуальною формою навчання 

одного навчального закладу може призвести до зменшення навантаження на 

педагогічних працівників та змін у їхній оплаті праці, водночас у разі 

переведення таких учнів до інших навчальних закладів може виникнути 

необхідність збільшення видатків останнього. При цьому слід зазначити, що 

згідно з Бюджетним кодексом фінансове забезпечення загальної середньої 

освіти здійснюється з державного та місцевих бюджетів, як видатки, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зазначаючи про його вплив на показники бюджету, та звертає увагу, що 

порушене у законопроекті питання врегульовано чинним Положенням про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року 
H~ 7З2 відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту», і не потребує додаткового унормування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про загальну середню освіту» (щодо деяких питань індивідуальної форми 

навчання) (реєстр. Н2 4145 від 14.02.2014), поданий народним депутатом 

України елюз ТЯ., має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести ла збільшення видатків державного та місцевих бюджетів ЗаІІежн() 

віл вибору батьками форми навчання). 
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У разі прийняття відповідного закону вІН може набирати чинності у 

терміни, визначені автором. 

2. У зв'язку з тим, що законопроект за реєстр. NQ 4145 автором 

відкликано, рішення Комітету з питань бюджету не надсилати профільному 

Комітету, а залишити у справі цього законопроекту. 

1.2.90. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про деякі заходи щодо посилення 

ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами 

(реєстр. N~ 4150 від 17.02.2014), внесений народними депутатами У країни 

Кулінічем 0.1. та Пилипенком ВЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду закононроекту є 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроект передбачає визнання права комунальної власності сіл, 

селищ, міст на переважну більшість земель, розташованих в межах територій 

сільських, селищних, міських рад, за межами населених пунктів з наступним 

визначенням терміну «територія місцевої радю>. Крім того, пропонується 

передати від районних державних адміністрацій до органів місцевого 

самоврядування повноваження щодо виділення земельних часток власникам 

земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), а також зміни цільового 

призначення земельних ділянок приватної власності. 

Наслідком реалізації законодавчих пропозицій може стати збільшення 

доходів бюджетів місцевого самоврядування від операцій з розпорядження 

земельними ділянками, які розташовані поза межами населених пунктів, про що 

зазначено у пояснювальній записці до законопроекту. Хоча всупереч вимогам 

частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не надано 
належного фінансово-економічного обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки). 

Міністерство фінансів України, посилаючись на висновок 

Держземагентства, визнає законопроект таким, що потребує суттєвого 

доопрацювання, з огляду на: 

- унормування з 1 січня 2013 року питань розмежування земель 

державної та комунальної власності. Концептуально змінений у законопроекті 

підхід до встановлених Законом повноважень щодо регулювання земельних 

відносин суперечить засадам Земельного кодексу України; 

- положення законопроекту суперечать статтям 83, 84, 173 Земельного 
кодексу України, пунктам 3,4,5 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності» та стзттям 16 і 19 
Закону УкраїIlИ «Про державну реєстрацію речових прав ІІа нерухоме маЙIJО та 

Їх обтяжень». 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни !ІрО деякі заходи щодо посилення ролі 

теРlІторіаЛl>ІІllХ громад в управлінні земельними ресурсами (реєстр. N~ 4150 
від 17.02.2(14), BllecelIlll1 народними депутатами України Кулінічем 0.1. та 

Пилипенком БЛ, має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджетів місцевого самоврядування за умови 

здійснення операцій з розпорядження додатковими земеЛЬНIІМИ ділянками). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.91. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про 

Податкового кодексу України (відносно порядку 

(реєстр. N~ 4385 від 07.03.2014), поданий народним 

ДолжеНКОВІІМ О.В. 

ВідміТIІЛИ: 

внесення змін до 

нарахування пені) 
депутатом України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України щодо порядку нарахування пені на суму податкового боргу, а саме 

виключити можливість застосування права платника податку на самостійне 

нарахування пені та виключити порядок визначення пені в залежності від зміни 

облікової ставки Національного банку України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту надає зауваження до законопроекту та не підтримує його 

прийняття, зважаючи на таке. На думку Мінфіну, зазначені пропозиції повністю 

нівелюють порядок та дії платників податків і контролюючих органів СТОСОВIIО 

нарахування пені, які чітко врегульовані чинним законодавством, а також 

обмежують права платників податків щодо самостійного врегулювання 

відносин з державою, що є негативним фактором у світовому рейтингу. Мінфін 

вважає, що реалізація законопроекту не сприятиме податковій дисципліні та 

може призвести до постійної несвоєчасної та неповної сплати податку 

суб'єктами господарської діяльності. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (відносно порядку нарахування пені) (реєстр. N!! 4385 від 07.03.2014), 
поданий народним депутатом України ДолжеllКОВИМ О.В., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів бюджету у разі погіршення податкової дисципліни). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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1.2.92. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО ІІРОСКТ Закону УкраїНІ! !ІрО внесення ЗМІН дО 

Податкового кодексу Україн!! (щодо впорядкуваlIIJЯ І ІровсдеllJJЯ 

КО!lТРОЛЮЮЧИМИ органами І10даТКОВІІХ перевірок та зустрі'ІШIХ звірок) 

(реєстр. N~ 4382 від 07.03.2014), поданий народними депутатами України 

Долженковим О.В., Воропаєвим Ю.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з Пlпань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується виключити норми Податкового кодексу 

України, які регламентують порядок проведення зустрічних звірок, виїзних або 

невиїзних перевірок, надання великими платниками податків документів в 

електронному вигляді під час проведення КОНТРОЛЮЮЧИМИ органами 

документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної 

невиїзної перевірки, а також позбавити права контролюючих органів 

отримувати від платника податків копії документів, що належить до предмету 

перевірки. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, зважаючи на таке. Скасування зазначених 

перевірок, а також права на отримання контролюючими органами копій 

документів платника податків, на думку Мінфіну, може призвести до 

погіршення адміністрування податків, створить підгрунтя для збільшення 

зловживань платниками податків, та, як наслідок, до розбалансування 

державного бюджету. Як зазначає Мінфін, головною метою контрольно

перевірочної роботи є достовірність і своєчасність податкових надходжень до 

бюджету, що є основою для накопичення державою фінансових і матеріальних 

ресурсів, необхідних для ті функціонування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Податкового кодексу 
України (щодо впорядкування проведення контролюючими органами 

податкових перевірок та зустрічних звірок) (реєстр. N~ 4382 від 07.03.2014), 
поданий народними депутатами України Долженковим О.В., 

Воропаєвим ІО.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до зменшення доходів бюджету у разі збільшення зловживань 

платниками податків). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за наругу над місцями поховання учасників національно

визвольної боротьби за свободу і незалежність України, жертв репресій 
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тоталітарного комуністичного режиму та геноциду 1932-1933 років) 

(реєстр. N!! 4242 від 24.02.2014), поданий народним депутатом України 

Кириленком В.А. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчOl'О забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 297 Кримінального 

кодексу України та 1I0СИЛИТИ кримінальну відповідальність, встановивши, що: 

1) наруга над могилою, іншим міСІ\ем поховання, над тілом (останками, 
прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне 

заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, 

предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці поховання, на тілі 

(останках, прахові) померлого, караються штрафом до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на 

той самий строк; 

2) ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою, групою осіб, 
або з корисливих чи хуліганських мотивів, або щодо братської могили, могили 

Невідомого солдата, місця поховання учасника національно-визволыlїї 
боротьби за свободу і незалежність України, жертви репресій тоталітарного 

комуністичного режиму, жертви геноциду 1932-1933 років, або поєднані із 

застосуванням насильства чи погрозою його застосування, - караються 

обмеженням волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі 

від чотирьох до семи років (діюча норма від 3 до 5 років); 
3) дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти 

до дванадцяти років (діюча норма від 3 до 5 років); 
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання, 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано фінансово-економічне обфУНТУВа!IНЯ (включаючи 
відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнеННSІ збалансованості 

державного бюджету, 

Термін набрання чинності законом не відповідає вимогам частини третьої 

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

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту у ра1і 

його доопрацlOВШШЯ в чаСТlІні Tepl\1iIlY набраНІІЯ НІІМ чинності. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (ЩОДО встановлення кримінальної відповідaJІы�oстіi за наругу над 

місцями поховання учасників національно-визвольної боротьби за свободу і 

незалежність України, жертв репресій тоталітарного комуністичного режиму та 

геноциду І 932-1933 років) (реєстр. Н!! 4242 від 24.02.2014), поданий народним 
депутатом України Кириленком В.А., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення видатків державного бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Податкового кодексу України ЩОДО вдосконалення механізму визначення 

доходу від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна з метою 

оподаткування (реєстр. Н!! 4291-2 від 07.03.2014), поданий народними 

депутатами України Карпунцовим В.В., Чугунніковим В.С., Сальдо В.В. 

Відмітили: 

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

У законопроекті пропонується дохід від продажу об'єктів нерухомого та 

рухомого майна, ЩО підлягає оподаткуванню податком на доходи фі·!ичних 

осіб, визначати на основі ринкової вартості, яка розраховується в результаті 

незалежної Оl(інки суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону 

України «Про оцінку майна, майнових "рав та професійну оціно<шу діяльність 

в Україні» та Закону України «Про оцінку земель» (замість застосування 

оціночної вартості, яка розраховується органом, уповноваженим здійснювати 

таку оцінку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України). 

Законопроектом також ПРОПОНУЄТЬСЯ звузити повноваження Фонду 

державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності та роз'єднати Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів 

оціночної діяльності на Державний реєстр оцінювачів та Державний реестр 

суб'єктів оціночної діяльності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зауважує, ЩО реалізація законопроекту в частині ВlІЗначення 

ринкової вартості нерухомості відповідно ДО національних стандартів оціllКИ 

майна призведе до скасування Єдиної бази даних звітів про оцінку ДЛЯ цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства, ПОРЯДОК ведення якої 1<1ТВСРДЖСIlIIі1 

lІака:юм Фонду держаВНОІ·О маНна УІ<раїНI! від 10.06.2013 N~ 795, що 

розроблений відповідно до ПОСТШІОНІІ Кабінету Міністрів УкраїНІ! иід 

04.03.2013 H~ 231 «Деякі ШIТ<lННЯ IІроведеllllЯ оціНКI! для цілсй Оl\одаткуваllНЯ 
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ти нарахунаНI!Я і сплати інших обов'Я1КОВИХ платежів, які справляються 

відповіДІЮ ДО заКОllодавства». l3ід~юва від моніторингу такої Єдиної ба1И, 

спільний доступ до якого ІІа СЬОГОДІІі мають суб'єкти оціно'IНОЇ діяльності, 

замовники оцінки, нотаріуси, Фонд державного майна України, органи 

податкової служби, ДержаВllе агентство земельних ресурсів УкраїIІИ, 

унеможливить контроль за дотриманням вимог чинного законодавства 

суб'єктами оціночної діяльності під час оцінки та посилить корупційні ризики 

щодо заниження ринкової вартості нерухомого майна для мінімізації податку і, 

як наслідок, призведе до погіршення соціального іміджу оцінювачів, а також 

втрат місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб, розрахунок яких 

здійснити неможливо у зв'язку з відсутністю вихідних даних. 

Загалом Мінфін зазначає, що законопроект підтримується з урахуванням 

вищенаведених зауважень та пропозицій. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення механізму визначення доходу від продажу 

(обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна з метою оподаткування 

(реєстр. N~ 4291-2 від 07.03.2014), поданий народними депутатами України 

Карпунцовим ІЗ.В., Чугунніковим В.с., Сальдо В.В., матиме опосередкований 

вплив на пока'ШИКИ бюджету (може призвести до зміни показників доходів 

державного і місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб залежно 

від різниці у визначенні доходу від продажу майна, виходячи з ринкової та 

оціночної вартості відповідних об'єктів ). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.95. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про заборону розміщення 

іноземними державами, наддержавними утвореннями, органі'3аціями або 

фізичними особами biPYC!Jo-біологічних лабораторій 3 та 4 (найвищих) ріВllін 
біологічної безпеки та території України (реєстр. N~ 4015 від 24.0 1.20] 4), 
подаllИЙ народним депутатом України Кужель О.В. та іншими. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

охорони здоров'я. 

Законопроектом передбачається заборона розміщення нірусно-

біологічних лабораторій 3 та 4 (найвищих) рівнів біологічної безпеки ШІ 

території України, регулюються питання щодо припинення існування на 

території України таких лабораторій, ввезення на територію України 

патогеШIІ!Х мікроорганізмів, контроль органами виконавчої влади та 

громадський контроль за перебуванням (переміщенням) на або через територію 
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України патогенних мікроорганізмів, які ВИМ<lГЮОТЬ застосування 3 та 4 рівнів 
біологічної бе·шеки. 

КріС\! того, статтею 15 Закону 'Запроваджується !(ІІвіЛbflO-нравова, 

адміністративна та кримінальна відповідальність 'За йоr'О порушення віДІІовідно 

до 'законів України. Зокрема, юридичні особи, які безпосереДНhО або 

опосередковано зд!Иснювали утворення, підтримку або функціонування 

вірусно-біологічних лабораторій 3 та 4 (найвищих) рівнів біологічної безпеки 
на території України несуть фінансову відповідальність у розмірі 1 О ООО ООО 
гривень. Додатково на причетних фізичних осіб покладається фінансова 

відповідальність у розмірі 1 ООО ООО гривень. Однак, до законодавчих актів 
України, що регулюють питання застосування цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності, зазначені пропозиції не 

запропоновано. 

З огляду на викладене, за умови запровадження відповідальності 'За 

зазначеними правопорушеннями законопроект матиме опосередкований вплив 

на показники бюджету, а саме: може збільшити надходження державного 

бюджету від штрафних санкцій за вищезгадані правопорушення за умови 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться. 

На момент ро'Згляду законопроекту висновок Головного науково

експерпюго управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про заборону розміщення іноземними 

державами, наддержавними утвореннями, організаціями або фізичними 

особами вірусно-біологічних лабораторій 3 та 4 (найвищих) рівнів біологічної 
безпеки та території України (реєстр. N~ 4015 від 24.01.2014), поданий 

народним депутатом України Кужель О.В. та іншими, має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження державного бюджету 

при умові виявлення відповідних правопорушень та за умови законодавчого 

врегулювання питання запровадження запропонованих заходів 

відповідальності). 

у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

ОХОРОНИ здоров'я. 

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

законодавчих актів України (щодо охорони тваРНННОІ'О світу) (реєстр. N~ 4ОО4 

від 21.01.2014), поданий народними депутатами України Томенком М.В. та 
Тягнибоком А.Я. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації I!аСЛIДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 
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Законопроектом запропоновані зміни до законів України «Про тваРИllllflіі 

світ», «Про мисливське господарство», «Про місцеве самоврядування України», 

«Про природно-заповідний фонд», «Про захист тваРИI! від жорстокого 

поводження» щодо заборони використання браконьєрських знарядь 

самостріл ів, самоловів, петель, запровадження органами самоврядування 

сезону тищі в травні-червні в місцях масового розмноження та вирощування 

потомства з обмеженнями господарської діяльності та добування об'єктів 

тваринного світу. 

Крім того, пропонується посилити відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства щляхом внесення доповнень до ста·ггі 85-1 
Кодексу України про адміністративні правопорущення щодо встановлення 

штрафу за зберігання (від 9 до 2 І неоподатковуваного мінімуму ДОХОДІВ 

громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для Їх 

виготовлення) та рекламу заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів 

тваринного або рослинного світу (для громадян від 50 до І ОО неоподаткованих 

мінімумів доходів громадин і на посадових осіб від І ОО до 250 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян), а також збільшення розмірів штрафних санкцій у 

8-1 О раз, передбачених статтею 88- І за порушення порядку придбання чи збуту 

об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних умовах. 

З огляду на викладене, законопроект матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету, а саме: збільшуватиме надходження державного бюджету 

від штрафних санкЦlИ за вищезгадані правопорушення та реалізації 

конфіскованого знаряддя, за умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від санкцій, що застосовуватимуться. 

Також, пропонується внести зміни до статті 255 вищевказаного Кодексу 
та наділити громадських інспекторів з охорони довкілля, зокрема правом 

складати протоколи про а,nміністративні правопорушення природоохоронного 

законодавства. При цьому, оскільки такі зміни не узгоджуються зі статтею 16 
Конституції України та статтею 20' Закону У країни «Про охорону 
навколишнього природного середовища» Міністерство фінансів України не 

підтримує зазначені пропозиції. 

За експертним висновком Міністерства фінансів, законопроект потребує 

доопрацювання, а реалізація його положень не впливає на видаткову частину 

Державного бюджету України та сприятиме збільшенню доходів державного 

бюджету. 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

УIJравління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актін України (щодо охорони тваринного світу) (реєстр. N~ 4004 нід 21.01.2014), 
подаllні1 lІаРОДIJНI\НІ .nепутата~!Jj України TOMeHKOl\1 МЛ. та ТЯГlшбоком Л.Я., 

має ОlюсеРС/lковаНlІіі ВIJЛlI8 на lюказllllКИ бюджету (збілr,ШУIO'І!і lIадходжеllIJЯ 
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державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законів України (щодо ЗДlИснення судочинства міжнародним судом) 

(реєстр. N24212 від 23.02.2014), поданий народним депутатом України 

Терьохіним с.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ІІЮДО 

створення правових засад для здійснення судочинства міжнародним судом. Так, 

зокрема, визначається, що судочинство може здійснюватися міжнародrlИМ 

судом за правилами, які встановлені міжнародним дого ворo]\,( України, а 

рішення такого суду, яке набрало законної сили щодо особи, яка перебуває в 

Україні, підлягає виконанню в Україні після 'Сі затвердження відповідним судом 

України. 

Крім того, законопроектом вносяться зміни до Кримінального кодексу 

України в частині розширення підстав для покарання службових осіб за 

невиконання такими особами рішень міжнародних судів, а також скорочується 

строк покарання у вигляді позбавлення волі за такі правопорушення - від 

одного до трьох років (згідно чинно'і редакції - від трьох до восьми років), 

а також передбачається запровадження кримінальної відповідалы�стіi у вигляді 

позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з подальшим позбавленням 

права обіймати будь-які посади у сфері юридичної діяльності протягом П'ЯТІ! 

років за невиконання рішень міжнародних судів або їхнє незатвердження у 

встановлений законом строк суддею або колегією суддів. 

Слід зазначити, що у зв'язку із розширенням складу злочину, 

скороченням існуючих строків позбавлення волі за відповідні правопорушення, 

а також запровадженням нової кримінальної відповідальності у вигляді 

позбавлення волі, реалізація законопроекту може призвести до збільшення або 

зменшення видатків державного бюджету на утримання засуджених до 

позбавлення волі в установах виконання покарань за відповідний злочин, 

залежно від кількості виявлених правонорушень та складу 'ЗЛОЧI1l!ів. 

І!а момент розгляду законопроекту висновюt І 'ОЛОВНОГО науково

експертного УIJравліНIІЯ Апарату Верховної РаДІ1 Украї1l!( не н,:щіПшли. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект ЗаКОllУ України про внссення змін до деяких законів України 
(ЩОДО ЗДIИСIІСIiНЯ судочинства міжнародним судом) (реєстр. H~ 4212 
від 23.02.2014), ПОДallllЙ народним депутатом УкраїНІ! Терьохіним с.А., має 

оносеrедкований вплив на показники бюджету (збільшуючи або зменшуючи 

витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушснь 

та залежно від їх кількості і складу злочинів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із 'Законодавством. 

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

верховенства права та правосуддя. 

1.2.98. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 200 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за незаКОНJlі 

дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків) (реєстр. НІ! 4512 від 20.03.2014), поданий народними депутатами 

України Бєльковою О.В., Шевченком А.в., Фурсіним І.Г., Дзензерським Д.В. 

ВідміТИЛIІ : 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 200 Кримінального 
кодексу України, посиливши відповідальність за незаконні дії з платіжними 

інструментами, а саме: 

- за підроблення документів на переказ, платіжних карток та інших 

електронних платіжних засобів, їх ІНІкористання чи збут, або придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання з метою використання чи збуту -
збільшити штрафи до 10-20 тисяч (у чинній нормі 3-5 тисяч) неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян та передбачити покарання у вигляді позбавлення 

волі на строк від 1 до 3 років; 
- за ті самі дії, В'lинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, 

або службовою особою чи працівником, якому відомості про платіжні 

інструменти стали відомі по службі чи роботі - передбачити покарання у вигляді 

1І0збавлеllНЯ волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк від І до 3 років або без такого; 

- за ті самі дії, вчинені організованою групою - передбачити 1I0карання у 

вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років або без 
такого. 

Отже, у разі виявлення відповідних правопорушень реалізація 

законопроекту може призвести до збільшення доходів державного бюджету (у 

зв'язку із збільшенням розмірів штрафів за відповідні правопорушення) та/або 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на утримання 

засуджених (у зв'язку із встановленням відповідальності за вищевказані злочини 

шляхом позбавлення волі). 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реаліЗаІ\ія положень законопроекту може збільшити обсяг надходжень до 

державного бюджету від штрафних санкцій та призвести до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених до по'збавлення волі осіб в 

установах виконання покарань у разі наявності відповідних злочинів. 

Водночас, Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту за умови 

приведення його до вимог Бюджетного кодексу України в частині терміну 

набрання ним чинності. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 200 Кримінального 
кодексу України (ЩОДО посилення відповідальності за незаконні дії з 

документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків) 

(percTp . .N~ 4512 від 20.03.2014), поданий народними депутатами України 

Бєльковою О.В., Шевченком А.В., Фурсіним І.г., Дзензерським Д,В., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів бюджету від штрафів та/або збільшення видатків державного бюджету 

на утримання засуджених у разі виявлення відповідних правопорушень). 

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

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

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

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.99. СЛУХАЛИ: 
Інформацаію про проект Закону України про націоналізацію на території 

України власності, яка належить Російській Федерації, резидентам Російській 

Федерації, органам влади Автономної Республіки Крим та учасникам 

сепаратистських дій на території Автономної Республіки Крим (percTp . .N~ 4496 
від 19.03.2014 ), внесений народним депутатом України Ляшком О.В, 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань еКОІЮМIЧIІOl 

політики. 

Законопроектом пропонується націоналізувати на території України 

рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери та інші аКТИВІ! 

чи корпоративні права, ЩО безпосередньо або через афілійованих осіб, 

належать Російській Федерації, резидентам Російської Федерації, органам 

влади Автономної Республіки Крим та учасникам сепаратистських дій на 

території Автономної Республіки Крим. 

Відповідно ДО статті 41 Конституції У країни примусове відчуження 

об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з 
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, 

та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове 

відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості 
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не потребуватиме матеріальних та 

інших витрат бюджету. Однак реалізація законопроекту в майбутньому 

потребуватиме виділення коштів з державного бюджету для відшкодування 

вартості майна, що націоналізується, його власникам. 

При цьому, до законопроекту не додано фінансово-економічне 

обrРУlІТування (включаю'lИ відповідні розрахунки), а також ІІропозиції щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету у разі необхідності відшкодування 

вартості відповідного майна, як це вимагається згідно з статгею 27 Бюджетного 
кодексу України і статтею 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Водночас, Мінфін зауважує, що у законопроекті відсутні НОРМИ, які б 

визначали мотиви суспільної необхідності націоналізації, а лише 

встановлюються підстави, при наявності яких відбувається націоналізація 

(пряма військова агресія Російської Федерації проти України та анексія частини 

території України), та вважає, що розгляд законопроекту повинен відбуватися з 

урахуванням положень Конституції України та можливих витрат державного 

бюджету на відшкодування вартості націоналізованого майна. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про націоналізацію на території України 

власності, яка належить Російській Федерації, резидентам Російській Федерації, 

органам влади .\втономної Республіки Крим та учасникам сепаратистських дій 

на території Автономної Республіки Крим (реєстр.И~ 4496 від 19.03.2014), 
внесений народним депутатом України Ляшком О.В., матиме опосередкований 

вплив на показники бюджету (в майбутньому може потребувати виділення 

коштів з державного бюджету для відшкодування вартості відповідного майна 

його власникам у разі націоналізації такого майна). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

Податкового кодексу України (ЩОДО удосконалення механізму трансфертного 

ціноутворення) (реєстр.И2 4552 від 25.03.2014), поданий народними 

депутатами України Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Зарубінським 0.0., 
Зубком г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті ПРОПОllУЄТЬСЯ ВНССТИ зміllИ до I\lеХШlі'!МУ трансфеРТІІОГО 
ціноутворення, зокрема: УТОЧНИТИ поняття «звичайна ціна»; скоротити кількісп, 

документів та інформації, які зобов'язані IJOдаваТIt великі IlлаТШIЮI lюдаткіR 

ЩОДО окремих КОllтрольоваllИХ операцій; зменшити з шестн місяців до 
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30 робочих днів тривалість неревірки контрольованих операцш; УТОЧНИТИ 

норми, які відносять операції суб'єктів господарювання до контрольованих 

операцій; визначити випадки, коли не застосовуються штрафи за виявлення 

фактів заниження податкового зобов' язання. 

Запровадження законопроекту може призвести до зменшення надходжень 

бюджету, зокрема через звуження нідстав для застосування штрафних санкцій 

за виявлення порушень при обчисленні податкових зобов'язань. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до заКОlюдавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦlІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 9]). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що з метою усунення конфлікту інтересів між платниками податків та 

податковими органами при застосуванні норм щодо механізму трансфертного 

ціноутворення, доцільно врахувати зазначені у законопроекті пропозиції при 

підготовці комплексних змін до Податкового кодексу України в частині 

запровадження трансфертного ціноутворення. Відтак законопроект у 

запропонованій редакції Мінфіном не підтримується. 

Експертний висновок Головного науково-експертного Уllравління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо удосконалення механізму трансфертного ціноутворення) 

(реєстр. N~ 4552 від 25.03.2014), поданий народними депутатами України 

Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Зарубінським 0.0., Зубком г.г., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшеllНЯ 

доходів бюджету у разі виявлення фактів заниження податкових зобов'язань). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧИНllості ЗІ'ідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.101. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України нро денонсацію Договору IlрО 

нерозповсюдження ядерної зброї від І липня 1968 року (реєстр. N~ 0076 
від 20.03.20]4), внесений народними депутатами України ЧОРНОВОЛСIІКОl\\ О.В., 
Королюком В.А., Капліним с.М. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання даного заКОНОllроекту є Комітет у закордонних 

справах. 

З метою захисту наніОНа1Н,llIIХ інтересів УкраїIlI! та ІНщіОJlаJlЬJlОЇ БС1ПСЮІ 

України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації l! КРtШУ, ЩО 

грубо порушує Нj1ШlЦшюві засаДІ! міжнародного llублі l [!!ОП) ІІрана та 'ШІІІІЇ 
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міЖllаРОДllі зобов'язання Російської Федерації, законопроектом пропонуєТl,СЯ 

денонсувати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від І липня 

1968 року, який ратифіковано Законом України від 16 листопада 1994 року 
N!! 248/94-ВР. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту безпосередньо не потребуватиме додаткових витрат державного 

бюджету. При цьому, Мінфін звертає увагу на те, що виконання пункту 3 
законопроекту щодо розроблення Державної програми відновлення ядерного 

статусу України і відповідно реалізація такої Програми потребуватиме 

додаткових видатків державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про денонсацію Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї від ] липня 1968 року (реєстр. N!! 0076 
від 20.03.2014), внесений народними депутатами України Чорноволенком 0.8., 
Королюком В.А., Капліним с.М., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету у 

майбутніх періодах у разі розроблення і реалізації Державної програми 

відновлення ядерного статусу України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно з 

законодавством. 

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

1.2.102. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 22 

Закону України «Про рекламу» (щодо реклами вина виноградного) 

(реєстр. N!! 4544 від 25.03.2014), поданий народним депутатом України 
Дмитруком М.І. 

8ідміТIІЛИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань свободи 
слова та інформації. 

Законопроектом пропонується дозволити на радіо та телебаченні рекламу 

вин виноградних натуральних (крім вин натуральних з доданням спирту та 

міцних (кріплених). 

Згідно з 'JaСТИНОЮ восьмою статті 22 Закону України «Про рекламу» 
рекламодавці аЛКОГОЛЬІІИХ напоїв та тютюнових виробів зобов'язані у порядку, 

передбаченому законами України, спрямовувати ІІа виробництво та 

розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та 

зловживання алкоголем не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на 

розповсюдження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв у межах 

України. 

Відповідно до пункту 42 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України до загального фонду державного бюджету зараховуються відрахуваНIІЯ 

від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних 

напоїв у межах України. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України 
«Про рекламу» (щодо реклами вина виноградного) (реєстр. N~ 4544 
від 25.03.2014), поданий народним депутатом України Дмитруком М.І., матиме 
опосередкований ВПЛИВ на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів державного бюджету щодо відрахувань від суми коштів, витрачених на 

рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України, у разі 

розміщення відповідної реклами на радіо та телебаченні). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

1.2.103. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Вllесення змін до статті 8 

Закону України «Про основи національної безпеки України» (реєстр. N~ 4555 
від 25.03.2014), поданий народним депутатом України Ляшком О.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Положеннями даного законопроекту пропонується внести зміни до 

статті 8 Закону України «Про ОСІІОВИ національної безпеки України», 

виключивши фразу щодо стратегічного партнерства з Російською Федерацією 

та іншими країнами Співдружності Незалежних Держав і залишивши вираз 

щодо збереження добросусідських відносин з усіма державами світу. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що на запропоновані законодавчі зміни можливо очікувати негативну реакцію 

Російської Федерації і країн-учасниць СНД внаслідок чого може бути 

згортання співробітництва у промислово-технічній сфері. Тому реалі'заl(ія 

такого законопроекту може призвести до зменшення надходжень державного 

бюджету (податкових платежів, надходжень від здійснення валютних 

операцій). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про основи національної безпеки України» (реєстр. N~ 4555 від 25.03.2014), 
поданий народним депутатом України Ляшком О.В., матиме опосередкований 

вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів бюджету 

у разі згортання співробітництва у промислово-технічній сфері). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно з 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони. 
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1.2.1 04. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до статті 39 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання 

трансферТІІОГО ціноутворення (реєстр. N~ 4375-1 від 26.03.2014), поданий 

народними депутатами України Jlяпіною К.М., Горіною І.А. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

У країни щодо здійснення податковОІ·О контролю за трансфертним 

ціноутворен ням. 

Зокрема, у законопроекті пропонується: 

- скасувати пріоритет офіційно визнаних Кабінетом Міністрів України 

джерел інформації, якими користуються контролюючі органи та плаТНIІКИ 

податків при здійсненні ними податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням; 

- у разі наявності суперечок між платником податків та контролюю'!им 

органом надати пріоритет джерелам, що базуються на фактично здійснених 

зіставних операціях осіб, з найбільшим сумарним значенням таких операцій у 

вартісному виразі; 

- встановити, що державний орган має право застосувати інші методи 

визначення ціни контрольованих операцій, ніж використаний платником 

податків, зокрема, якщо в результаті застосування такого нового методу ціна 

контрольованої операції зміниться більше, ніж на 5 відсотків включно; 
- встановити, що першим звітним періодом для цілей трансфертного 

ціноутворення є 2014 рік. 
Крім того, у законопроекті пропонується знизити рівень штрафних 

санкцій за порушення законодавства в сфері контролю над трансферним 

ціноутворенням та не застосовувати до платників податків штрафів, якщо такі 

платники усунули усі виявлені зауваження до змісту звіту та/або іншої 

обов'язкової документації. 

Така пропозиція може призвести до зменшення доходів державного 

бюджету від штрафів у разі виявлення порушень вимог Податкового кодексу 

України щодо відповідальності за неподання або несвоєчасне подання звітності 

!ІрО проведення контрольованих операцій. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект у запропонованій редакції не підтримує та зазначає, що з метою 

усунення конфлікту інтересів між платниками податків та податковими 

органами при застосуванні статті 39 Податкового кодексу України та 

враховуючи численні пропозиції щодо удосконалення механізму трансфертного 

ціноутворення доцільно врахувати зазначені у законопроекті пропозиції при 

підготовці комплеКСНllХ змін до Податкового кодексу України в часпші 

запровадження трансфертного ціноутворення. 

Експертний висновок Головного haYK0�30-еКСГJеРПJOІ"О упраВJ\lНIІЯ 

А!\арату ВерхоІ3НОЇ Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статгі 39 Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання трансфертного 

ціноутворення (реєстр. N24375-1 від 26.03.2014), поданий народними 

депутатами України Ляпіною К.М., Горіною І.А., матиме опосередковаНIІЙ 

вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів бюджету 

від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних порушень). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

Податкового кодексу України у зв'язку з реформуванням органів доходів і 

зборів (реєстр. N2 4588 від 27.03.2014), поданий народними депутатами України 
розенком П.8., Сухим Я.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Слід зазначити, що згідно з Постановою Верховною Радою України 

від 28.02.2014 N2 838 «Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів», 

Кабінету Міністрів України рекомендовано здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів та утворення 

відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та МИТНОЇ 

політики. Відповідно до пояснювальної записки, заКОНОflроект розроблено з 

метою узгодження положень законодавчих актів України у зв'ЯЗКУ з 

реорганізацією Міністерства доходів і зборів України, визначення законодавчих 

умов належного функціонування загальної системи адміністрування податків, 

зборів та єдиного соціального внеску, усунення можливих правових колізій 

щодо зазначених питань. 

Законопроектом пропонується розмежувати функції КОНТРОJ1\ОЮ'IИХ 

органів, виділивши податкові та митні органи, функції Державної митної 

служби закріпити у Митному кодексі України, а також позбавлення подаТКОВIІХ 

органів функцій щодо адміністрування єдиного внеску. 

Слід зауважити, що ліквідація Міністерства доходів і зборів України і 

створення на його основі Державної податкової служби України та Державної 

митної служби України може потребувати додаткових видатків державного 

бюджету на функціонування таких центральних органів виконавчої влади. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ 

висловлює зауваження до проекту закону та зазначає, що ,аконопроект 

потребує суттсвого доопрацювання з урахуванням наведених ,ауважснь та 

пропозицій, а відтак НС lІі;ПРIІМУЄ його І1РИЙНЯТТЯ. 

Зокреl\lа, ПРОl!озиція щодо виключсння функції '3 адмініструваНIІЯ СДlIIIОГО 

внеску не узгоджується з Постановою КабіIlету Міністрів УкраїIШ 
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від 01.03.2014 N~ 67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів», якою 

зокрсма ВСТ3ІlОвлсно, що Державна податкова служба є цснтральним органом 

виконавчої влади, який забезпе'IУЄ реалізацію єдиної державної подаТКОllОЇ 

політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску ІІа 

загальнообов'я"3Кове державне соціальне страхування. 

Крім того, на думку Мінфіну, запропонована передача окремих функцій 

на Міністерство фінансів України (зміни до статей 321, 332, 308 Кодексу) 
є необr-рунтованою, оскільки зазначені функції на постійній основі, як до 

прийняття Кодексу, так і після його прийняття, було покладено на податкові 

органи. 

Слід відмітити, що з метою узгодження функцій та назв органів, що 

забезпечують реалізацію податкової та митної політики, запропоновані у 

проекті зміни доцільно приймати взаємоузгоджено з внесенням відповідних 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з реорганізацією органів 

доходів і зборів (законопроект за реєстр. N~ 4589 від 27.03.2014) та Митного 
кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв'язку з реформуванням органів доходів і зборів (реєстр. N~ 4588 
від 27.03.2014), поданий народними депутатами України Розенком П.В., 

Сухим Я.М., матиме опосередкований вплив на ПОКа3ники бюджету (може 

потребувати додаткових видатків на функціонування Державної податкової 

служби України та Державної митної служби України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.106. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для 

автомобільного транспорту (реєстр. N2 434 І (доопрац.) від 27 .03.2014), поданий 
народними депутатами України Дубневичем Я.В., Гінкою я.я. та іншими. 

ВідміТJlЛИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується збільшити строк транзитних перевезень 

для автомобільно[·о транспорту з І О діб (у разі переміщення R зоні діяльності 

однієї митниці - 5 діб) до 30 діб. Тобто, передбачається надати можливість 
громадянам України, які проживають у прикордонних областях, ввозити в 

Україну автомобілі з іноземною реєстрацією у митному режимі транзит без 

сплати митних платежів та користуватися цими автомобілями на території 

України протягом 30 діб. 
Слід зазначити, що відповідно до 'lИнного законодавства (глава 17 

Митного кодексу України) транзит передбачає виключно переміщення 
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транспортних засобів МИТНОЮ територією України до кінцевого пункту 

призначення без будь-якого використання цих транспортних засобів в інших 

цілях. При чому, строки транзитних перевезень для автомобільного транспорту 

встановлені ВИХОДЯЧИ з технічної можливості доставки їх в пункт призначення. 

Крім того, чинним законодавством передбачено можливість ТШ\lчасового 

ввезення мешканцями 50 - кілометрової прикордонної зони транспортних 

засобів особистого користування строком до одного року за умови дотримання 

умов, визначених статтею 380 Митного кодексу України. 
Як зазначає Міністерство фінансів України, запропонований 

законопроектом строк транзитного переміщення митною територією України 

для автомобільного транспорту 30 діб значно перевищує підтверджені 

практикою максимальні строки переміщення автомобілів між найбільш 

віддаленими митними органами України, та може сприяти створенню схем 

неправомірного використання транспортних засобів особистого користування з 

метою уникнення від оподаткування. 

Зважаючи на зазначене, Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку зазначає, що реалізація положень законопроекту 

сприятиме зменшенню обсягів легального імпорту автомобілів та відповідно 

надходжень митних платежів, а тому вважає прийняття законопроекту 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо встановлення строків транзитних перевезень для автомобільного 

транспорту (реєстр. N24341 (доопрац.) від 27.03.2014), поданий народними 

депутатами України Дубневичем я.Б., Гінкою 51.51. та іншими, матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів державного бюджету щодо митних платежів, у разі зменшення обсягу 

легального імпорту автомобілів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.107. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закопу України про внесення змши до 

пункту 296.1 О статті 296 Податкового кодексу України (щодо посилення 

контролю за обігом лікарських засобів) (реєстр. N24612 від 31.03.2014), 
поданий народним депутатом України Бахтеєвою Т.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується з 1 січня 2015 року зобов'язати фізичних 
осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, застосовувати реєстратори 
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розрахункових операц!и та розрахункові книжки при здійсненні діяльності з 

оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами і виробами медичного 

призначення. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що прийняття законопроекту може вплинути на збільщення надходжень 

місцевих бюджетів, та підтримує законопроект, оскільки реалізація 

запропонованих змін дозволить забезпечити посилення контролю за обігом 

лікарських засобів, створитr, умови для унеможливлення потрапляння в обіг 

фальсифікованих лікарських засобів та забезпечить встановлення єдиних 

підходів для всіх учасників фармацевтичного ринку незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

ЕКСІІеРТІІИЙ висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 296.1 О статті 296 
Податкового кодексу України (щодо посилення контролю за обігом лікарських 

засобів) (реєстр. И2 4612 від 31.03.2014), поданий народним депутатом України 
Бахтеєвою т.д., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

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

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

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо посилення контролю за 

обігом лікарських засобів) (реєстр.И24611 від 31.03.2014), поданий народним 
депутатом України Бахтеєвою Т.д. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

У законопроекті пропонується з 1 січня 2015 року зобов'язати фізичних 
осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, при продажу лікарських 

засобів виробів медичного призначення застосовувати реєстратори 

розрахункових операцій та розрахункові книжки. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту може вплинути на збільшення надходжень 

місцевих бюджетів, та підтримує законопроект, оскільки реалізація 

запропонованих змін дозволить забезпечити посилення контролю за обігом 

лікарських засобів, створить умови для унеможливлення потрапляння в обіг 

фальсифікованих лікарських засобів та забезпечить встановлення ЄДІших 

підходів для всіх учасників фармацевтичного РИНКУ незалежно від форм 

власності і підпорядкуваIlНЯ. 
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Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

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

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» (щодо посилення контролю за обігом 

лікарських засобів) (реєстр. N~ 4611 вІД 31.03.2014), поданий народним 

депутатом України Бахтеєвою т.Д., матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

1.2.109. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щодо проекту Закону України про внесеНІІЯ змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення порядку переобладнання та 

перепланування жилих примішень (реєстр. N~ 4403 від 12.03.2014), поданий 
народними депутатами України Тігіпком сл., Фабрикант с.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Як зазначається у пояснювальній записЦІ до законопроекту, ПРИЙНЯТТЯ 

відповідного закону дозволить спростити дозвільну систему та сприятиме 

реалізації прав громадян на створення сприятливих умов проживання, 

покращенню якості існуючого житлового фонду. З l\ією метою пропонується 

внести зміни до Житлового кодексу Української рср, Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», а саме: 

скасувати вимоги отримання дозволу на виконання робіт з 

переобладнання, перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не 

передбачають втручання у несучі конструкції та/або інженерні системи; 

наділити повноваженнями цснтральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері містобудування шодо 

визначення переліку об'єктів будівництва та будівельних робіт, які можуть 

проводитися без отримання документа, що дає право на Їх виконання, та Ilісля 

завершення яких об'єкт будівництва (переобладнання, перепланування) НС 

потребує прийняття в експлуатацію; 

розширити поняття «об'єкт будівництва», зокрема, на частини будинків, 

будівель і споруд будь-якого призначення та уточнити відповідальність за 

використання жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням. 

Крім того, ПРОIlОНУЮТЬСЯ зміНІ! до Кодексу України ІІ]ІО аJtміllіС1раТИlші 

правопорушення, ЯКИМИ встановлюється: 

3ДMiHiCTpaТIIBHa відновідальність у вигляді накладення штрафу від lРІ,ОХСОТ до 

трьохсот п'Я1десяти НСОIlодатковуваШIХ мінімумів доходів Іромадян, зокрема, для 
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випадків, КОJlI! ІІС виконана ВИМО,d щодо отримання ДОКУМСН'І)', який дає право на 

ВИКОІШНІІЯ будівельних робіт з реконструкції чи капіталшого ремон'І)' кварПlрl1 у 

багатоквартирному жилому будинку; наведення недостовірних даНІІХ у такому 

документі (СТ'dТТЯ 96). При цьому, центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з питань дсржавного архітектурно-будівельного 

контролю надано право розгляду справ про відповідні адміністративні 

правопорушення (стаття 244-6); 
попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 

штрафу на посадових осіб -від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян відповідальність за використання жилих будинків і ЖИЛИХ 

приміщень не за призначенням (стаття 150). Право розгляду справ про 

відповідні адміністративні порушення надано адміністративним комісіям при 
виконавчих органах сільських, селищних рад (стаття 218). 

Реалізація запропонованих змін до Кодексу про аДМІНІстративні 

правопорушення може призвести до збільшення доходної частини державного 

та відповідних місцевих бюджетів за рахунок зростання надходжень від 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття зазначеного 

законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатом розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН до деяких законодаВЧJlХ 
актів України шодо спрощення порядку переобладнання та перепланування 

жилих приміщень (реєстр. N24403 від 12.03.2014), поданий народними 

депутатами України Тігіпком с.л., Фабрикант с.с., має опосередкований вплив 

на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів державного та 

місцевих бюджетів за умови виконання штрафних санкцій за виявлені 

правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питаllЬ 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законів України щодо виробництва і обігу слабоалкогольних напоїв, які містять 

кофеїн (реєстр. N24656 від 08.04.2014), поданий народними депутатами 

України Дудкою В.В., Бахтеєвою т.д., Литвиним В.М. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
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Законопроектом пропонується внести зміни до законів УкраїIІИ 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та ТЮТЮНОВИХ виробів» та «Про рекламу», 

згідно з якими передбачити: 

заборону виробництва слабоалкогольних напоїв, які містять кофеїн в 

концентрації, що перевищує 0,4 грама на І літр напою, крім виробництва на 

експорт за умови вивезення готової продукції за межі митної території України; 

спеціальне маркування для слабоалкогольних напоїв, які містять кофеїн, а 

також Їх розлив у тару не більш ніж 0,5 літра; 
заборону продажу слабоалкогольних напоїв, які :-Jістять кофеїн, в усіх 

місцях торгівлі з 24 до 6 години; 
супроводження реклами слабоалкогольних напоїв, які містять кофеїн, 

спеціальним текстом попередження. 

Згідно з пояснювальною запискою завданням законопроекту є 

встановлення на законодавчому рівні заходів з обмеження та попередження 

обігу, зокрема продажу, алкогольних напоїв із вмістом кофеїном. Відтак, 

реалізація законопроекту може призвести до зменшення доходів державного 

бюджету від акцизного податку. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в межах компетенції підтримує зазначений законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо виробництва і обігу слабоалкогольних напоїв, які містять кофеїн 

(реєстр. N24656 від 08.04.2014), поданий народними депутатами України 

Дудкою В.В., Бахтеєвою т.Д., Литвиним В.М. та іншими, матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів державного бюджету від акцизного податку у разі зменшення оБСЯІ'ів 

реалізації слабоалкогольних напоїв). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.111. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН 

України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо урядових 

(peccTp.N24477 (доопрац.) від 31.03.2014), поданий народним 

України Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

до Закону 

комітетів) 

депутатом 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом,зокрема, пропонується: 

закріпити за Верховною Радою України повноваження із затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів України (зміни до частини третьої статті 4 
Закону); 
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визначити, що Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення 

своїх повноважень утворює урядові комітети, затверджує їх перелік та 

посадовий склад за поданням Прем'єр-міністра України, а порядок організації 

роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів 

України (зміни до статті 48 Закону). 
При цьому змінами до частини дев'ятої статті 48 Закону передбачено, що 

для оплати праці фахівців, залучених до роботи в урядових комітстах, можуть 

виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату 

Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої 

влади. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалі'Зація такого положення законопроекту може потребувати додаткових 

бюджетних коштів. 

Водночас Мінфін 'Зауважує, що 'Згідно з Регламентом Кабінету Міністрів 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Україна від 18.07.2007 
H~ 950, до складу урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України 
відповідно до компетенції, можуть входити заступники міністрів, керівники 

державних колегіальних органів, центральних органів виконавчої влада, 

діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів чере'З 

відповідних міністрів, та центральних органів виконавчої влади, що не 

належать до сфери спрямування і координації міністрів, а також народні 

депутати України, уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх 

об'єднань та уповноважений представник всеукраїнських об'єднань організацій 

роботодавців. Тобто, Регламентом Кабінету Міністрів України визначено 

чіткий склад урядових комітетів і залучення до їх роботи інших фахівців з 

оплатою Їх праці не передбачено, тому відповідне положення із законопроекту 

слід вилучити. 

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів України вважає, що 

законопроект потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення 'Змін до Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» (щодо урядових комітетів) (реєстр. H~ 4477 
(доопрац.) від 31.03.2014), поданий народним депутатом України 

Жеребнюком В.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення видатків державного бюджету у разі залучення 

до роботи в урядових комітетах фахівців на платній основі). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.112. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Зако!!у України про внесення змін до Закону 

України «Про статус народного депутата України» щодо дострокового 

J[рипинеНlIЯ 110вновюкеш, народного дену-гата України черсз відс) тність без 
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поважної причини на засіданнях Верховної Ради України (реєстр. N~ 4474 
від 17.03.2014), поданий народними депутатами України lllаповаловим ІО.А., 
Благодиром Ю.А., Мошенським В.З. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу стапі 3 Закону 
України «Про статус народного депутата України» новим положенням сьомим, 

визначивши, що народний депутат України НС має права бути відсутнім на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України без поважної причини більше 

трьох плснарних тижнів протягом року. 

Відповідно до стапі четвертої згаданого Закону зазl!а'lене призведе до 

дострокового припинення повноважень народного депутата України. 

Згідно із частиною третьою стапі 1 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» вибори депутатів здійснюються за змішаною 

(пропорційно-мажоритарною) системою: 225 депутатів обираються 1а 

пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому 

окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій; 

225 депутатів обираються 1а мажоритарною системою відносної більшості в 
одномандатних виборчих округах. 

Враховуючи наведене, запровадження вказаної вище новації та у разі 

порушення П народним депутатом, обраним за мажоритарною системою, може 

потребувати виділення додаткових видатків з державного бюджету на 

підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України. 

Міністерство фінансів України вважає, що законопроект має бути 

доопрацьований. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 

«Про статус народного депутата України» шодо дострокового IІрШНIІІСННЯ 

повноважень народного депутата України через відсутність без поважної 

причини на засіданнях Верховної Ради У країни (реєстр. N~ 4474 від 17.03 .20 14), 
поданий народними депутатами України Шаповаловим 10.А., 

Благодиром Ю.А., Мошенським В.3., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення видатків державного бюджету за 

умови дострокового припинення повноважень народного депутата України, 

обраного за мажоритарною системою). 

У разі прийняrrя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 

України. 
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1.2.113. СЛУХАЛИ: 
1l1формаl\ію про проект Закону УкраїlI1! про внссення змін ДО статті 3 

РСГJlамеlПУ Верховної Ради УкраїНІ! (щодо 'Забсзпечення доступу громадян на 

IІЛСllарні засідання ІЗеРХОl!llOЇ Радн УкраїнІ!) (реестр. N~ 4592 від 27.03.20 І 4), 
поданий народними депутатами України lllеВЧСIІКОМ 0.0., Лопачаком М.Р., 
Фурманом о.ю. 

ВідміТIІЛlI: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю третю Регламенту 

Верховної Ради України новою частиною третьою, передбачивши, що 

громадяни можуть бути присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України у спеціально облаштованому приміщенні, з якого є можливість 

спостерігати за подіями у сесійній залі Верховної Ради України. Порядок 

забезпечення вільного доступу громадян на пленарні засідання Верховної Ради 

У країни встановлюється Положенням, яке 1атверджуеться Постановою 

Верховної Ради України. 

Реалізація таких положень законопроекту може потребувати додаткових 

коштів 3 державного бюджету у разі необхідності облаштування спеціального 

приміщення у сесійній залі Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України нідтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. І Іроект Закону України про внесення змін до статті 3 Регламенту 
ВеРХОВІ/ОЇ Ради України (щодо забезпечення доступу громадян на пленарні 

засідання Верховної Ради України) (реєстр. N~ 4592 від 27.03.2014), поданий 
народними депутатами України Шевченком 0.0., Лопачаком М.Р., 

Фурманом о.ю., мае опосередкований вплив на показники бюджету. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 

України. 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надаН!іЯ адміністративних послуг (реєстр. N!.'44 04- І 

від 27.03.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

163 



У законопроекті пропонується встановити адміністраТIІВНУ 

відпові}щльність посадових осіб органів державної влади та органів місневого 

самоврядування за порушення вимог законодавства 3 питань наДаІШЯ 

адміністративних нослуг, передбачивши накладення штрафу на посадових осіб 

від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 70 -
у випадку повторного порушення таких же вимог законодавства). 

Крім того, згідно із змінами до Кодексу законів про працю власник або 

уповноважений ним орган має право з власної ініціативи розірвати трудовий 

договір з посадовою особою, яка двічі протягом року порушила вимоги 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 

Також змінами до Закону України «Про адміністративні послуги» 

забороняється видавати суб'єктам звернень рішення про відмову в наданні 

адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг. 

Прийняття закононроекту, як зазначено у пояснювальній записці до 
нього, сприятиме запобіганню порушенням законодавства, які допускаються 

посадовими особами органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування під час наД3fIl-IЯ адміністративних послуг фізичним та 

ЮРІІДИ'ІНИМ особам і, не потребуватиме додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

Водночас, реалізація запропонованих змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення може призвести до збільшення доходної 

частини державного бюджету за рахунок зростання надходжень від 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 

Міністерство фінансів України зазначаючи, що прийняття законопроекту 

не призведе до втрат державного бюджету та не вплине на ЙОГО виконання у 

поточному бюджетному періоді, вважає за можливе прийняти законопроект. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України вважає, 

що законопроект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг (реєстр. H~4404-1 

від 27.03.20]4), поданий Кабінетом Міністрів України, має опосередкований 
вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету за умови виконання штрафних санкцій за виявлені 

правопорушення ). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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1.2.115. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг (реєстр. N~4404 

від 12.03.2014), поданий народними депутатами України Тігіпком с.л., 

Фабрикант с.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань законодавчого забезпечеНIІЯ правоохоронної діяльності. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Кодексу про адміністративні 

правопорушення ПРОПОНУЄТЬСЯ ВСПlНовити адміністративну відповідальність 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за 

порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, 

передбачивши накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 70 - У випадку 

повторного порушення таких же вимог законодавства). 

Крім того, згідно із змінами до Кодексу законів про працю власник або 

уповноважений ним орган має право з власної ініціативи розірвати трудовий 

договір з посадовою особою, яка двічі протягом року порушила вимоги 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 

Також змінами до Закону України «Про адміністративні послуги» 

забороняється видавати суб'єктам звернень рішення про відмову в наданпі 

адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг. 

Прийняття законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до 

нього, сприятиме запобіганню порушенням законодавства, які ДОIlускаються 

посадовими особами органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування під час надання адміністративних нослуг фізичним та 

юридичним особам і, не потребуватиме додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

Водночас, реалізація запропонованих змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення може призвести до збільшення доходної 

частини державного бюджету за рахунок зростання надходжень від 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 
Міністерство фінансів України зазначаючи, що прийняття законопроекту 

не призведе до втрат державного бюджету та не вплине на його виконання у 

поточному бюджетному періоді, вважає за можливе прийняти законопроект. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України вважає, 

що законопроект доцільно повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодаВЧIІХ 

актів Україн!! ЩОДО посилення відповідальності за порушепня зпконодавства у 

сфері наЩ1НIІЯ адміністраТИВlІlІХ послуг (реєстр. N2 4404 від 12.03.2014), 
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поданий народними депутатами України ТігіllКОМ C.JI., Фабрикант с.с., має 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів державного бюджету за умови виконання штрафних санкцій за 

виявлені правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону вш може набирати чинності у 

терміни, визначені авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.116. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про морські порти України» (щодо забезпечення безперешкодного розвитку 

морських портів) (реЄСТР.И2 4431 від 13.03.2014), !lоданий народними 

депутатами України Кінахом А.К., Кругловим МЛ. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонуються зміни до Закону України «Про морські 

порти України» щодо ліквідації державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України» та створити у кожному морському порту окреме 

державне підприємство - державний портовий оператор. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту після створення 

у 2013 році державного підприємства «Адміністрація морських торговельних 
портів» фінансовий результат діяльності підприємств портової галузі України в 

умовах реорганізації погіршився. Так, у 2013 році 12 портів ДОПУСТИЛИ збитки, 
тоді як у 2012 році збитковими були лише 3 порти. 

Враховуючи зазпачене реалізація законопроекту може СПРИЯТИ зростанню 

доходів підприємств морської галузі і, як наслідок, збільшенню надходжень 

бюджетів, про що також зазначає у своєму експертному висновку Міністерство 

фінансів України. 

Крім того, Міністерство фінансів зауважило, що IІрО доцільність 

ПРИЙНЯТТЯ цього законопроекту має висловити свою думку Міністерство 

інфраструктури України, яке відповідно до Указу Президента України 

від 12.05.20 11 И~ 581 «Про Положення про Міністерство інфраструктури 

України» є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади 

у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, зокрема, у сферах 

морського і річкового транспорту та торговельного мореплавства. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесеНІІЯ змін до Закону У країни 

«Про морські порти України» (щодо забезпечення бе:3!Іерсшкодного РО·ЩИТКУ 

морських норті!!) (реєстр.И~ 4431 від 13.03.2014), І Юj\аІ 111 Й rrаРОДlIИМIl 

депутатам!! УкраїIІИ Кінахом А.К., КРУГЛОВИМ M.l1. та іIllШ!IІШ, має 

опосередкований вплив на ІЮКазники бюджету (збіЛi>lIIУЮЧИ надходження 

166 



бюджетів 'НІ УМОВІ! ПОКрШЦСIШЯ фінансового стаllУ підприємств 1\IОРС[)КОЇ 

галузі). 

У ра'зі НРІІІІШПТЯ Г!ідповідного закону він може набllрати чшшості згіmю 

із ·закОІЮ/ЩГ!СТВОМ. 

2. ] (е рішсння надіслаТIІ Комітсту Верховної Ради УкраїIІИ з питаllЬ 

транспорту і зв'язку. 

1.2.117. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про метрологію та метрологічну 

діяльність (реєстр. N~ 4583 від :;7.03.2014), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

ВіДlIовідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснюГ!альній записці, є 

розмежуваНIІЯ регуляторних, наглядових (контрольних) та I"Осподарських 

фУlІкцій У сфері метрології; розмежування адміністративних та господарських 

адміністраТИВIІИХ послуг; гармонізація законодавчих актів у повному обсязі 3 

документами Міжнародної організації законодавчої меТРОЛОГI1, актами 

законодавства Європейського Союзу з питань метрології та докумснтами 

Європейської співпраці із законодавчої метрології. 

Виконання відповідних повноважень центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері 

метрології та метрологічної діяльності, здійснюватиметься за рахунок та в 

межах коштів, які щорічно передбачаються у державному бюджеті, про що 

також відмічає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

Так зазначається, що в даний час повноваження щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері метрології, а також метрологічного нагляду 

здійснюються одним центральним органом виконавчої влади - Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України за рахунок та в межах коштів 

бюджетної програми 1201380 «Державний метрологічний нагляд», за якою 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлено 
видатки у обсязі 1097,1 тис. гривень. 

В той же час, згідно пояснювальної записки до законопроекту, у ра1і 

прийняття відповідного рішення щодо утворення окремого центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного 

нагляду, фінансування діяльності такого органу потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету. 

Водночас, реалізація положень законопроекту може мати вплив на 

доходну частину бюджету за рахунок введення штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства щодо невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

метрологічного нагляду, умов правил проведення повірки засобів 

вимірювальної техніки та виконання вимірювань. 

Загалом, Міністерство фінансів України підтримує даний законопроект. 
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Згідно 1 У'НlІ'аЛhIlfUЮЧI1М ВІІСНОВКОМ Головного haYKOLlO-СКСIІСРТIІОГО 

УllравліНIІЯ Апарату Верховної Ради України за ре'зультатами ро-згляду В 

I'СрШОМУ читанні заКОllопроект можс БУТIІ ПрИЙIІЯТИЙ за ОСІ!ОВУ з урахуванням 

висловлеllllХ зауважень і ПРОІІО1I1цій, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про метрологію та метрологічну діяльність 

(реєстр. H~ 4583 від 27.03.2014), внесений Кабінетом Міністрів України, має 
опосерсдкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

бюджету у рІОІ виявлення відповідних правопорушень застосування 

штрафних санкцій та збільшуючи витрати бюджету у разі прийняття 

відповідного РІшення щодо утворення окремого центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного 

нагляду). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо заборони іноземцям та особам без 

громадянства приймати участь у політичній діяльності на території Українн) 

(реєстр. H~ 4621 від 01.04.2014), поданий народним депутатом У країни 

Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

ВІДносин. 

Законопроектом передбачається шляхом внесення змін до Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» заборонити 

іноземцям та особам без громадянства брати участь у політичній діяльності на 

території України, в тому числі в організації або проведенні зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій, а також встановити строк заборони щодо їх 

в'їзду в Україну у разі порушення законодавства про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства від 5 до І О років з дня винесення рішення про 

притягнення до відповідальності. 

Разом з тим, нормами законопроекту пропонується внести зміни до 

стапі 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши 
адміністративну відповідальності за участь іноземців та осіб без громадянства у 

політичній діяльності на території України у вигляді накладення штрафу від 

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відтак, дані зміни призведуть до збіЛhшення доходної частини 

державного бюджету у разі виявлення зазначеного правопорушення та 

застосування покарання у вигляді штрафних санкцій, що будуть сплачувати 

громадяни, які здійснили злочин у цій сфері. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм даного проекту закону не вплине на видаткову частину 

державного бюджету та у зв'язку із застосуванням штрафів може збільшити 

його доходну частину, при цьому загальна величина впливу буде залежати від 

кількості правопорушень. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму експертному висновку зазначає, що не вбачає потреби у 

прийнятті цього заКОНОlIроекту, оскільки lJOрушсне в ньому питання практично 

врегульоване в ЧИННОМУ законодавстві України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо заборони іноземцям та особам без громадянства приймати 

участь у поліТИЧIllИ діяльності на територїі України) (реєстр. N~ 4621 
від 01.04.2014), поданий народним депутатом України Ляшком О.В., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (може збільшити надходження 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та застосування 

штрафних санкцій за вчиненні правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором законопроекту. 

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

1.2.119. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про превеllтивне "Затримання 

особи (осіб) (реєстр. N'! 4471 (доопрац.) від 27.03.2014), внесений народними 
депутатами Укра'їни Медуницею О.В., Стойком І.М. 

ВідміТІІЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронно'і діяльності. 

Законопроектом передбачається запровадити тимчасовий (на І рік) 

механізм превентивного затримання осіб на термін до 30 діб. приt[етних до 
підготовки та/або вчинення злочинів проти основ національної бе'теки 

України, та визначити підстави, порядок і СТрОЮі такого затримання, права 

затриманих, а також порядок оскарження превентивного затримання тощо. 

Як зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, його реалізація не 

потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з Держав!!О['О 

бюджету України. 

І Іроте, статтею 5 законопроекту передбачається обрання щодо затриманої 
особи запобіжного заходу у ВИJ'ляді В"3ЯТТЯ під варту, а у разі виникнення 

збройного конфлікту чи реальної загрози територіальної цілісності та 
суверенітету країни, суд за поданням прокурора вправі лродоююп!! строк 

lаТРJIМШШЯ особи ЛО G місяців. 
13ідтак, реалі'щція 3alI!3ЧС[[ОГО 1У~!ОВИТЬ збільшення видаткіп державного 

бlод)кету }НІ УТРJI!\1UІІНЯ 'затриманих осіб в СJlіл.чих Ї'З0ЛЯТОРUХ, в ізоляторах 
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тимчасового утримання, в закладах Державної пенітенціарної служби або в 

місцях, які визначаються прокурорами областей. 

Крім того, законопроектом пропонується здійснення заходів щодо 

охорони майна затриманої особи та відшкодування в повному обсязі завданої їй 

матеріаЛІ>НОЇ та моральної ШКОДИ у разі, якщо вина у готуванні або ВЧIJIIСlші 

злочинів не була доведена, що в свою чергу може зумовити додаткові витрати 

державноr'о бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не вплине на дохідну та видаткову 

частини Державного бюджету України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про превентивне затримання особи (осіб) 

(реєстр. K~ 4471 (доопрац.) від 27.03.2014), внсссний народними депутатаJl.Ш 
України Медуницею О.В., Стойком І.М., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (може збільшити витрати бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень та відшкодування матеріальної та моральної шкоди 

затриманим особам). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором закононроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо обов'Я1ковості ухвал слідчого судді (реєстр. K~ 4652 
від 08.04.2014), поданий народним депутатом У країни Бондарєвим К.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається внести зміни до частини другої статті 21 
Кримінального процесуального кодексу України в частиш закріплення 

положень про обов'язковість виконання ухвал слідчого судді як судового 

рішення. 

Крім того, пропонується доповнити статтю 382 Кримінального кодексу 
України, встановивши кримінальну відповідальність за невиконання ухвал 

слідчого судді у вигляді штрафу від п'ятисот до одшо тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі ІІа строк 

до трьох роКІВ. 

Відтак, ІJIIявлеНJIЯ зазначених ІІравопорушеllЬ та 'застосуваrшн ПОІ<ЗРШIIIЯ 

у вш'ляді штрафних санкцій, що будуть сплачувати l'j)омаДЯНJI, які з)(іііСШIЛlI 

ЗЛОЧІ-ІН у цій сфері, НРИЗІ3едс до збільшення ДОХОДНОЇ чаСТИНІ! лсржавrroго 

бюджету, а позбавлення волі таких r1Ю!lШДЯІІ ЗУМОНИТЬ збільшення видатків 
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державного бюджету на утримання праВОІІорушників в установах системи 

виконання покараНІ). 

МініС1СРСТlЮ фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зюначає, 

що реалі-зація норм даного проекту закону не вплине на доходну та видаткову 

частини бюджетів. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у СВОЄМУ експертному висновку зазначає, що за результатами розгляду 

у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

обов'язковості ухвал слідчого судді (реєстр. N~ 4652 від 08.04.2014), поданий 
народним депутатом України Бондарєвим К.А., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (може збільшити надходження та витрати бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України щодо порядку тримання взятих під варту осіб і 

відбування покарання засуджених (реєстр. N!! 4460 від 14.03.2014), поданий 
народними депутатами України Пацканом В.В., Бенюком Б.М., 

Самойленком вл., Шевченком А.В., Попеску 1.8., Гайдошем І.Ф. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо порядку тримання осіб, взятих під варту та відбування 

покарання засудженими до арешту, позбавлення волі на певний строк та 

довічного позбавлення волі. 

Зокрема, пропонуються надати можливість відвідування установ 

виконання покарань без спеціального дозволу представникам громадських 

організацій, експертам, вченим та фахівцям, залученим Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, забезпечити право засудженим особам 

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале 

побачення, а посилки (передачі) і бандеролі приймати для засуджених до 

арешту без обмежень, зменшити максимальний термін стягнення шляхом 

поміщення в дисциплінарний ізолятор до 5 діб для неповнолітніх осіб (чинною 
редакцією встановлений термін до 10 діб) та ряд інших змін. 
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Крім того, законопроектом ВНОСЯТl,СН зміни до Закону України 

«Про попереднє ув'язнення», якими передбачено, що лікування хворих на 

заразні форми туберкульозу здійснюється ПРОТl1тубеРКУЛЬОЗНИМI1 закладами. 

Разом з ТI1М, нормами законопроекту визначається, що гроші, цінні речі та 

предмети вилучені в осіб, взятих під варту, під час перебування їх місцях 

попереднього ув'язнення за рі щенням суду можуть бути передані в доход 

держави. 

о Зазначене, може призвести до збільщення доходної частини державного 

бюджету у разі прийняття відповідного рішення суду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту може призвести до збільшення доходної частини 

бюджету. 

8исновок Головного науково-експертного управління Апарату 8еРХОВІІОЇ 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку тримання взятих під варту осіб і відбування 

покарання засуджених (реєстр. N!.' 4460 від 14.03.2014), поданий народними 
депутатами України Пацканом 8.8., Бенюком Б.М., Самойленком ВЛ., 

llJевченком ЛЯ., Попеску І.В., Гайдошем І.Ф., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (може збільшити надходження державного бюджету у разі 

передання в доход держави грошей, цінних речей та предметів вилучених в 

осіб, взятих під варту). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.122. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до чинного 

законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та 

зловживанням владою (реєстр. NQ 4607 від 3] .03.20] 4), поданий народними 
депутатами України Соболєвим с.В., Бондаренком 8.Д., Швецем В.д. та 

іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з якими: 

ввести поняття «приватний обвинувач» (нова стаття 41-1), 
«кримінальний позов», «обвинувальна заява» (нова стаття 293-]); 

- запровадити інститут приватного кримінального переслідування за 

злочини щодо зловживання владою або службовим становищем, перевищення 

влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, 
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службового підроблення, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, провокаЦIІ підкупу (нова 

стаття 4]-3), передбачених Кримінальним кодексом України, та інші зміни; 
Кримінального кодексу України, виклавши в новій редакції статтю 359, 

а саме: 

- встановити кримінальну відповідальність за незаконне використання 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у вигляді 

накладення штрафу від 1 ОО до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк, та за ті самі дії, якшо вопи вчинені повторно, за 

попередньою змовою групою осіб або організованою ГРУПОЮ, або заподіяли 

істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до сеМІ! 

років; 

встановити випадки, коли особа не підлягає кримінальній 

відповідальності згідно з цієї статтею та коли особа може бути звільнена від 

кримінальної відповідальності або піддана більш м'якому покаранню; 

Закону України «Про судовий збір», запровадивши стягнення судового 

збору в розмірі 0,5 розміру мінімальної заробітної плати за подання 

обвинувальної заяви в порядку приватного кримінального переслідування 

(доповнення частини другої статті 4 пунктом 18). 
Згідно з пояснювальною запискою реалізація положень законопроекту не 

впливатиме на видаткову та доходну частини державного або МІсцевих 

бюджетів. 

Міністерство фінансів України також у своєму скспертному висновку 

зазначає, що реалізація законопроекту не вплине на показники бюджетів. 

Однак, законопроектом передбачається встановлення кримінальної 

відповідальності виключно за незаконне використання спеціальних технічних 

засобів негласного отримання інформації (у чинній редакиії - за їх незаконне 

придбання, збут або використання) у вигляді накладення штрафу від 1 ОО до 200 
(у чинній редакції - від 200 до ] ООО) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (зміни до статті 359 Кримінального кодексу України). Отже, у разі 
виявлення відповідних правопорушень реалізація такої законодавчої норми 

призведе до зменшення доходів бюджету від адміністративних штрафів. 

У той же час, законопроектом запроваджується стягнення судового збору 

в розмірі 0,5 розміру мінімальної заробітної плати за подання обвинувальної 
заяви в порядку приватного кримінального переслідування (зміни до статті 4 
Закону України «Про судовий збір»), що збільшуватиме доходи спеціального 

фонду державного бюджету, які СПрЯМОВУЮТЬСЯ на забезпечення здійснення 

правосуддя та зміцнення матеріально-технічної бази судів. 

ЗагаJlО~1 Міllфі!! не пілтримує законопроект, оскількн ЧIIШIИМ 

крIІI\!іналь!!о-лрощ:супJlынш кодексом УкраїНІ! вже передбачена можливість 

криміІІального провадження у формі І!рнватного оБВИlІува'lеШIЯ, яке може БУТIІ 

розпочате сліЛЧ!1М, !ІРОКУРОРОМ JIllше на підставі заяви ІІОТСРIJіJЮГО IlЮДО 

КРllміllШIЬНИХ правопорушснь, передбачсних НИЗКОЮ норм Особлшюї чаСТlJ!lН 
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Кримінального кодексу України (частина перша статті 122, стаття 125, 'ШСПIfШ 
перша статей 126 та 129). На думку Мінфіну, запропоноване у законопроекті 
може призвести до відмови від ЗВИLШЙНОГО і усталеного протягом багатьох 

років публічного обвинувачення у кримінальних проваджеЮIЯХ щодо найбільш 

небезпечних корупційних злочинів і надання переваги доказам, здоБУПIМ 

незаконним шляхом, у комплексному взаємозв'язку з пропонованою редакцією 

статті 359 Кримінального кодексу України, що не буде СПрlІЯТИ боротьбі з 

корупцією. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення Зl'\lін дО ЧИННОГО :щконодавсТlШ 

України ЩОДО прав громадян в боротьбі з корупцією та 1ЛОВЖИВШІІІЯМ владою 

(реєстр. N2 4607 від 31.03.2014), поданий наРОДНIІМИ депутатами У країни 

Соболєвим СЯ., Бондаренком В.Д., Швецем В.Д. та іншими, маТШ.IС 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів спеціального фонду державного бюджету від судового збору у разі 

відповідних звернень до суду та зменшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідпо 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

ГOJlОсуваЛIІ: «За» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ЩОДО звіту Кабінету Міністрів України про виконання 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

ВідміТIІЛИ: 
До Верховної Ради України 3 квітня 2014 року IШДlИШОВ звіт про 

виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію>, 
поданий Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 61 Бюджетного 
кодексу України, та проект постанови Верховної Ради України "Про звіт про 

виконання ДержаВІІОГО бюджету України за 2013 рік" (реєстр. N!! 4625 
від 03.04.2014 р.). 

Цим проектом постанови передбачається звіт Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

про виконаНІІЯ Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
за доходами у сумі 339.226,9 млн гривень, видатками - 403.456,1 МЛН "ривень, 
обсягом повернення кредитів - 5.522,6 млн гривень та обсягом надання 

кредитів - 6.000,1 млн гривень, з дефіцитом у сумі 64.706,7 МЛІ! гривень В"3яти 
до відома. (копії звіту і проекту посmG/ювu роздаl/і l/"радlllШ деnУl11ата\! 

Україll/1 _. члеl/G.·1/ J(олtіmєmу з 1111111(//11> БЮ().Jlсєmу 9 квітІІЯ пр.). 
Слід звеРНУТ!І увагу, що В!lерше у нраКТllці l1іДГОТОВЮІ та llОДШIllЯ рі'lІlOl'О 

звіту ЩЮ ВИКОl1аНIІЯ закону IlРО державний бюджет основні реЗУJ1lmПIІ 

ВИ[(ОНШllIЯ держаВIlОГО бюджету 1а 2013 рік 1 ДОСППНІ,О об"РУIIТОВШЮЮ і 
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кrитичною OltillKOIO викладено у розпорядженні Кабінету Міністрів Україн!! 

від 25.03.2014 р. N~ 277-р «Про ПОДа\IНЯ звіту про виконання Закону УкраїНІ! 
«Про J(ержанний бюджет УкраїНIl на 2013 рік)} та вкюаному проекті ПОСТ31IОВII, 
щО l1еВНllМ Ч!lНОМ ПОП'ЯЗа\1О із поданням відповідного зuіту I!oВJ·IM Урядом. Як 

зазначено у цих документах, результати аналізу НIІКОIІаШIЯ державного 

бюджету у 2013 році засвід'IИЛИ, що бюджетна політика проводилася 

неефективно, макроекономі'lНИЙ прогноз був завищений, що відобразилося на 

наповнюваності бюджету, а необхідність фінансового забезпечення 

задекларованих соціальних виплат шляхом значного збільшення обсягу 

запозичснь зумовили збільшення дефіциту державного бюджету і державного 

боргу. 

Рахункова палата відповідно до статті 62 Бюджетного кодексу України 
підготувала та надіслала до Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

бюджету Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2013 рік 
(копії ЦІ/Х ВНСНО8ків Рахункової палати роздано l/ародJlll.A/ депутатам 

УкраїНlI - членам Комітету з питань 6юд:жету 23 квітня пр.). 
У процесі аналізу наданих документін, а також інших матеріалів 

Рахункової палати за результатами здійснених нею контрольно-аналітичних 

заходів секретаріатом Комітету з питань бюджету підготовлено інформаціііну 

довідку про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік)} з іншими аналітичними матеріалами (роздшlO народllllJН депуmаnzшн 
УкраїНlI - членам Комітету з питаJlЬ 6юд:жету 25 квіПlllЯ пр.). 

На засіданні Комітету з доповіддю про звіт Уряду про виконання закону 

про державний бюджет на 2013 рік виступив Перший заступник Міністра 
фінансів України Мярковський А.І. та з доповіддю про висновки Рахункової 

палати щодо виконання державного бюджету за 2013 рік - заступник Голови 

Рахункової палати Яременко о.с. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України 

Гєллєр Є.Б., Медуниця О.В., Заболотний Г.М., Різаненко П.О., Пресман о.с., 

Скосар І.Є., а також Перший заступник Міністра фінансів України 

Мярковський А.І. та заступник Голови Рахункової палати Яременко о.с. 

Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради 

України, за результатами опрацювання даного звіту і поданих до нього 

документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у 

Комітеті розроблено проект постанови Верховної Ради України «Про звіт про 

виконання Закону України «Про Держанний бюджет України на 2013 рік» 
(додається на 11 арк.), в якому пропонується звіт взяти до відома та надати 
відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними 

коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2014 році та при 
формуванні проекту бюджету на 2015 рік, включаючи врахування відповідних 
висновків і пропозицій Рахункової палати. 

Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та 

діяльності Рахункової палати Васильєв О.А. запропонував ухвалити такс 

рішеНIІЯ Комітету: взяти до відома урядовий звіт про виконання закону про 

державний бюджет на 2013 рік та рекомендувати Верховній Раді України 
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за'НJaЧСllні\ звіт в'зяти до відома і надаТІ! Кабінету Міністрів УкраїНІ! відrlOвілні 

доручення згідно з lІідготовленим проектом IIОСТа!ЮВIІ, а також l!аllравити їх 

Уряду ЯК рекомендації Комітету з цього IІІПШIllЯ. 

Відповідно Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поставив на голосування 

зазначену пропозицію. Така пропозиція була підтримана всіма присутніми на 

засіданні членами Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Взяти до відома звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», згідно з яким 

державний бюджет виконано за доходами у сумі 339.226,9 млн гривень, 
видатками 403.456,1 млн гривень, обсягом повернення кредитів 

5.522,6 млн гривень та обсягом надання кредитів - 6.000,1 млн гривень, 
з дефіцитом у сумі 64,706,7 млн гривень. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 
І) проаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання 

Державного бюджету України за 2013 рік, вжити заходів щодо недопущення 
порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних 

періодах та реалізації відповідних пропозицій Рахункової палати; 

2) забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо 
формування проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди на 

реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України; 

3) вжити заходів щодо скорочення податкового боргу та недопущення 
нарощування нової податкової заборгованості, посиливши контроль за 

поверненням розстрочених і відстрочених сум податкового боргу та 

обмеживши щорічні списання податкової заборгованості; 

4) посилити контроль за ефективністю фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів господарювання з часткою державної власності, 

забезпечивши достовірний облік таких суб'єктів господарювання та повноту 

сплати ними платежів до державного бюджету; 

5) вжити заходів щодо збереження оборотного залишку бюджетних 

коштів на кінець бюджетного періоду в обсязі, необхідному для покриття 

тимчасових касових розривів на початку нового бюджетного періоду; 

6) вжити заходів щодо погашення заборгованості за позиками, наданими 
Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, 

та недопущення ії нарощування, забезпечуючи системність розв'язання 

питання збалансування бюджету Пенсійного фонду України; 

7) активізувати роботу з погашення простроченої заборгованості перед 
державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні 

гарантії, та за кредитами з державного бюджету з обов'язковим застосуванням 

механізмів погашення такої заборгованості, визначених статтею 17 Бюджетного 
кодексу України; 

8) вжити заходів щодо погашення кредиторської і дебіторської бюджетної 

заборгованості, насамперед простроченої, та посилити контроль за 

дотриманням фінансової дисципліни розпорядниками бюджетних коштів; 
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9) упорядкувати виконання платіжних доручень відповідно до взятих 
бюджетних зобов'язань, забезпечуючи своєчасне проведення платежів, 

включаючи платежі за коштами місцевих бюджетів та спеціального фонду 

державного бюджету; 

І О) обмежити здійснення попереДНhОЇ оплати товарів (робіт і послуг) за 

бюджетні кошти, не допускаючи розширення випадків попередньої оплати; 

І І) посилити контроль за проведенням головними розпорядниками 

коштІВ державного бюджету видатків на централізовані заходи за 

адміністративно-територіальними одиницями, забезпечуючи відповідність 

платежів щодо таких видатків плановим показникам; 

12) забезпечити здійснення перерозподілу витрат Jlержавного бюджету 
виключно за наявності об'єктивних підстав фінансово-економічної 

доцільності та вжити заходів щодо посилення відповідальності головних 

розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних 

програм; 

13) продовжити роботу з подалhШОГО впровадження оцінки ефективності 
бюджетних програм, зосередивши увагу на необхідності застосування у 

бюджетному процесі реЗУЛhтативних показників бюджетних програм 

(насамперед, показників якості та ефективності); 

14) вжити заходів щодо удосконалення нормативно-правового та 

організаційного забезпечення розподілу і використання коштів резервного 

фонду державного бюджету, забезпечивши узгодження ВІДПОВІДного 

законодавства п законодавством, що регулює відносини, пов'язані з 

реагуванням на надзвичайні ситуації, та ефективне управління такими 

коштами; 

15) забезпечити дієвий контроль за дотриманням законодавства та 

раціональним і ефективним використанням бюджетних коштів, зокрема ЩОJlО 

державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного БЮJlжету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціаЛhllо-економічного 

розвитку окремих територій та державних капітальних видатків, що 

розподіляються Кабінетом Міністрів України; 

] 6) вжити заходів щодо комплексного врегулювання питання з 

недопущення зростання заборгованості за середньостроковими позиками, які 

надаються місцевим бюджетам на виконання пункту 3 частини першої статті 73 
Бюджетного кодексу України; 

17) у шестимісячний строк подати Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету інформацію щодо врахування вищезазначених рекомендацій, 

включаючи пропозиції Рахункової палати, наведені у їі висновках щодо 

виконання Державного бюджету України за 2013 рік. 
3. Рекомендувати Верховній Раді України звіт Кабінету Міністрів України 

про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
юяти до відома та надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України 

ЩОJlО поліl!шення УllравліШІЯ бюджетними коштами згідно з підготовленим 

ІІроектом J!OCTa/IOIJI1. 

ГОJlосуваJlИ: «З3» - ОДНОГОЛОСНО. 
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З.СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з 

Конституцією України (реєстр . .N~ 4160). 

Відмітили: 

Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України 

(реєстр . .N2 4160) Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
наполовину строків подання пропозицій до нього (ІІастанова Верховної Ради 

України від 15.04.2014 N! 1211-VIJ). 
При підготовці законопроекту до другого читання до Комітету з питань 

бюджету надійшло 20 пропозицій народних депутатів України. 
Більшість з поданих пропозицій стосуються усунення юридичної колізії 

та неоднозначного трактування окремих положень Бюджетного кодексу 

України (далі Кодекс) у зв'язку із прийняттям Закону України 

від 23.02.2014 р . .N2 763-УІІ «Про визнання таким, ЩО втратив чинність, Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ЩОДО 

приведення їх у відповідність із Конституцією України"» (із змінами, 

внесеними згідно із Законом від 27.02.2014 р . .N~ 798-УІІ). ЦИМ законом 

визначено таким, ЩО втратив чинність, Закон України від 07.10.2010 p . .N~ 2592-
УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України шодо приведення 

ЇХ у відповідність із Конституцією України» (далі - закон N22592). Також 
встановлено, ЩО норми законів, до яких вносилися зміни вказаним законом (які 

втратили чинність у зв'язку з втратою чинності закону N~ 2592), діють в 

редакції, чинній станом на 07.10.2010 р., з урахуванням змін, внесених 

законами після 07.10.20 І О р., У частинах, ЩО відповідають нормам Конституції 
України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом. 

Так, законом .N~ 2592 вносилися протилежні з даним законопроектом 

зміни до Кодексу, тому більшість порушених у законопроекті .N!! 4160 питань 
мало би бути врегульовано, однак прийняття вищевказаного закону призвело;(О 

протилежного. На даний час відсутня остаточна юридично узгоджена редакція 

окремих норм Кодексу, а законопроект .N24160 У редакції, ЩО прийнята за 

основу, не вирішує дану проблему та не матиме практичної реалізації. 

У зв'язку з цим запропоновано викласти у новій редакції (без зміни 

змісту) положення Кодексу, до яких цим законопроектом та законом .N22592 
передбачені зміни /змінu до частU1l uюстої та дев 'ятої статті 23, 'laCIl1UlIlI 
першої статті 53, частU1/l/ третьої статті 59. чаСl11l11IU третьої статті БО, 

'lаСI11Шfll перuюї статті 62, чаСI1ZШ/l/ шостої статті 108, статей 109 та 110 
Кодексу'. 

Сутність мета інших пропозицій до законопроекту полягає у 

наСТУПIIОl\IУ: 

УТОЧНІІТИ наведені у Кодексі найменування державних оргаllів і 

lюсадових осіб для приведення у відповідність 1 іНШИМ!1 'ЗaJ(ОlюдаВЧlІl\1l1 актаl\1И 

України та IJередбачити у подальшому тексті скорочені 1131В11 OKre~II\X 1 ІІІІХ -
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для -щбс-mС'lСНIІЯ стислого викладу та чіткого рОЗУМlІІНЯ змісту (зокрема, 

Міністерство фінансів України, Казначейство України, Міністр фінансів 

України) /З_1Iіllll до статей 8, 10, 16, 21, 24-1, а lІ1акИJ/С до illllllLY: відnовід,ш-,: 

ІІОРМ КОI)екс)'./; 

оптимізувати перелік головних розпорядників бюджетних коштів - для 

підвищення ефективності управління бюджетними коштами та посилення 

відповідальності міністерств за реалізацію державної політики у відповідних 

галузях /ЗJllіни до nу"кту 1 частиНlI другої статті 22 Кодексу/; 
розподіл коштів державного Фонду регіонального розвитку за 

адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і 

заходами затверджувати Урядом за погодженням з Комітетом з питань 

бюджету - з метою посилення контрольних функцій цього Комітету як органу 

Верховної Ради України щодо прозорого і ефективного розподілу відповідних 

коштів /доnовllеlll/Я статті 24-1 Кодексу новою часmш/О/О n 'яmою/; 
уточнити редакцію частини третьої статті 27 Кодексу щодо введення 

в дію законів, які впливають на показники бюджету, - з метою забезпечення їі 

ціліСllості та однозначності трактування, а також дотримання єдиних вимог 

бюджетного законодавства; 

розширити перелік інформації про бюджет, що підлягає оприлюдненню (з 

метою підвищення відкритості, прозорості та публічності бюджетного процесу 

IЗАtіни до статті 28 Кодексу/), шляхом розміщення на офіційному сайті: 
Казначейства України - не лише квартальної та річної, а й місячної 

звітності про виконання державного бюджету; 

Мінфіну України - інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних 

показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості 

формі); 
головних розпорядників коштів державного бюджету - інформації про 

мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при 

виконанні бюджетних програм; 

унормувати у Кодексі зарахування до державного бюджету збору при 

здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій 

формі - у зв'язку з відновленням справляння такого збору з 01.04.2014 р. згідно 
із Законом України від 27.03.2014 N2 1166-VIJ «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» 

/зЛ/і//и до nу"кту 51 частини другої статті 29 Кодекс)'/; 
встановити зарахування з О І_О 1.20 15 р. до спеціального фонду 

державного бюджету 80% надходжень до Державного спеціалізованого фонду 
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь 

України у міжнародних авіаційних організаціях відповідно напрями 

спрямування таких надходжень з метою приведення національного 

законодавства до вимог Конвенції про Міжнародну організацію цивільної 

авіації та врахування положень законопроектів за реєстр. N~ 3571 і N!! 3671 
/ЗА/іllll до частин другої і третьої статті 29 та частини четвертої статті 30 
Кодексу/; 

унормувати у Кодексі зарахування до спеціального фонду державного 

бюджету надходжень до Фонду соціального захисту інвалідів із спрямуванням 
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на ПРОJ'РШ\В! заХОДІ! ЩОДО сопіального захисту інвалідін, що щорічно 

вреГУЛhОВУЄТhСЯ законом про Державний бюджет У країни /ЗЛlіIlU до ЧClсmZllll1 

l11і)(!IІ1ЬОЇ статті 29 та 'ЮСl11l1llll четвертої статті 30 Кодексу '; 
уточнити виклад ni()nYIIKmy J чаСn111111l першої статті 40 та nідпу"кт)' J 

чаСI11Ш/Z/ другої статті 76 Кодексу ЩОДО визначення законом про державний 
бюджет (рішенням про місцевий бюджет) не загальної суми всіх бюджетних 

показників, а окремо загальних сум доходів, видатків та кредитування, -
технічна правка; 

виключити частину шосту статті 43 Кодексу щодо порядку 

казначейського обслуговування Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття як такої, ЩО дублює норму 

підпункту 2 НУНКТУ 14 розділу УІ Кодексу, яка стосується усіх соціальних 

фондів і редакцію якої відповідно пропонується уточнити; 

уточнити редакцію nу"кту 3 розділу VI Кодексу з метою його узгодження 
з частиною першою статті 17 Кодексу щодо надання державних гарантій 

суб'єктам господарювання, до яких не належать головні РОЗПОРЯДНИКИ 

бюджетних коштів. 

Крім того, у Прикінцевих положеннях до законопроекту ПРОПОНУЄТЬСЯ 
внести зміни до: 

Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
КОНТРОЛЮ в Україні» (зміни до статеіі І, 2, 6, 8 і 10) - для приведення викладу 

таких норм у відповідність до норм, визначених розділом У Кодексу; 

Регламенту Верховної Ради України (зміни до глави 27) - для 

забезпечення 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 

бюджетної політики. 

З огляду на вказані пропозиції, належить уточнити назву законопроекту, 

виклавши ії в такій редакції: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України». 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. відмітив, що подані ПРОПОЗИЦJl до 

законопроекту опрацьовано та узгоджено з Міністерством фінансів України. 

Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. висловив 

позицію Мінфіну про підтримку доопрацьованого до другого читання 

законопроекту за реєстр. N!! 4160. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. запропонував підтримати запропоноване 

Головою підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу 

України Атрошенком В.А. таке рішення Комітету: врахувати всі подані 

пропозиції до законопроекту за реєстр. NQ 4160 та рекомендувати Верховній 
Раді України цей законопроект прийняти у другому читанні та в цілому як 

закон з урахуванням підтриманих пропозицш у запропонованій остаточній 

редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту (додається ІІа 

16 арк.). 
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Відповідно Голова Комітету Гєллєр Є.Б. ноставив на голосування 

підготовлену підкомітетом пропозицію. Така пропозиція була підтримана всіма 

присутніми на засіданні членами Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у 

відповідність з Конституцією України» (реєстр. N!! 4160) прийняти У другому 
читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з 

питань бюджету у порівняльній таблиці до цього законопроекту. 

ГолосуваJlИ: «ЗЮ> - одноголосно. 

4. Різне. 

4.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на травень 2014 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 06.02.2014 N!! 738-УІІ 
затверджено календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на травень 

2014 року (в якому передбачено засідання Комітету на 14 травня о 14-10 і 

21 травня 2014 року о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути 
внесені зміни відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови 

Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на травень 2014 року. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

4.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра є'Б. щодо 

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлеllНЯ листа

!lогодження перерозподілу видатків держаВІІОГО бюджету, передбачеНJlХ 

Міністерству молоді та спорту України (згідно із розпоряджеНIІЯМ Кабінету 

Міністрів України r>ід 25.03.2014 р. N2 269-р). 
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ВідміТИЛIІ: 

За дорученням Голови Комітету з питань бюджету, та зважаючи на 

соціальну необхідність виплати грошових винагород спортсменам 

переможницям та призерам ХХІІ зимових Олімпійських ігор 2014 року, було 
підтримано більшістю народних депутатів - членів Комітету рішення щодо 

погодження перерозподілу деяких видатків бюджету шляхом оформлення 

листа-погодження за поданням Міністерства молоді та спорту згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. И2269-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2014 рік» /встановлюється здійснити ІЗ межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству молоді 

та спорту на 2014 рік у загальному фонді державного БЮl\жету, переРОЗllOділ 
видатків споживання в сумі 4 268 тис. гривень шляхом зменшення 'іх обсягу 'Ш 
програмою 3401220 "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту" та збільшення їх обсягу за програмою 3401320 "Підготовка 
і участь національних збірних команд в Олімпійських та IОнацЬКI1Х 

Олімпійських іграх" для виплати грошових винагород спортсменам 

переможницям та призерам ХХІІ зимових Олімпійських ігор 20 І 4 року/. 

Пропонується зазначену інформацію взяти до Bil\OMa та додати 

відповідний лист-погодження до протоколу цього засідання Комітету з питань 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Голови Комітету з питан" бюджету Гєллєра Є.Б. "ро 

погодження у Комітеті шляхом оформлення листа-погодження рішення про 

перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

молоді та спорту, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів Укра'іни 

від 25.03.2014 р. И~ 269-р взяти до відома та додати відповідний лист-

погодження до протоколу цього з ння Комітету. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. ШкваРIІЛIОК 
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