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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 списком) 

2. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо завершення будівництва 
метрополітену в м. Дніпропетровск) (реєстр. N!! 4900 від 19.05.2014), поданий 
народними депутатами України Павловим К.Ю., Задорожним в.к. 

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо фінансової підтримки 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) (реєстр. N!! 4983 від 02.06.2014), 
поданий народним депутатом України Дубілем В.О. 

4. Про проект Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік. 

1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Комітету з питань бюджету 

Дубневича Я.В. про розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України. 

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

1.1.l. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо особливостей регулювання відносин у сфері 

електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь (реєстр. N!!4713 від 16.04.2014, народні депутати 
України Рудьковський М.М., Куніцин с.В.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо гарантій для працівників на час виконання обов'язків у 

зв'язку з мобілізацією)", (реєстр. N2 4670 від 09.04.2014, народні депутати 

України Порошенко П.О., Заболотний Г.М., Домбровський О.Г.). 

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

«Про оцінку земель» (щодо оцінки земель за межами населеного пункту міст 

обласного підпорядкування) (реєстр. N!!4657 від 08.04.2014, народний депутат 
України Сікора О.М.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до статті 156 Земельного 
кодексу України щодо звільнення установ природно-заповідного фонду від 

відшкодування збитків землекористувачам (реєстр. N!!4619 від 01.04.2014, 
народний депутат України Бригинець О.М.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону 
України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових 
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осіб» (щодо відміни державної 

України) (реестр. Н!! 4643 від 
Каплін с.М.). 

охорони кандидатів на пост Президента 

07.04.2014, народний депутат України 

1.1.6. Проект Закону України про внесення зміни до прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» 

(щодо державної реестрації права власності на земельні ділянки за межами 

населених пунктів) (peeCTp.H~4617 від 01.04.2014, народний депутат України 
Сікора О.М.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення деяких положень 

(реєстр. Н!! 4653 від 08.04.2014, народний депутат України Бондарєв КЛ.). 

1.1.8. Проект Закону У країни про внесення змін до Лісового кодексу 
України та Земельного кодексу України (щодо посилення заходів по охороні 

лісів) (реєстр. Н!! 4568 від 26.03.2014, народний депутат України Сікора О.М.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо обов'язковості 

визначення психічного стану особи, яка претендує на зайняття посади, 

пов'язаної з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування) 

(реєстр. Н!! 4663 від 09.04.2014, народний депутат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.10. Проект Закону України про громадський контроль (реєстр. Н!! 4697 
від 14.04.2014, народний депутат України Тігіпко СЛ.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів (щодо Моторного (транспортного) страхового 

бюро України) (реєстр. Н!! 4665 від 09.04.2014, народні депутати України 

Бєлькова О.В., Єдін О.Й.). 

1.1.12. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про судоустрій і статус суддів» (щодо обрання голів місцевих, апеляційних та 

касаЦJИНИХ судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів) 

(реєстр. И!! 4707 від 15.04.2014, народний депутат України 8ласенко С.В.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (щодо обрання делегатів з'їзду) 

(реєстр. И!! 4721 від 16.04.2014, народні депутати України Бондар 8.8., 
Лабунська Л.8. та ін.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо внесення інформації про національність) (реєстр. H~ 4684 
від 10.04.2014, народні депутати України Кошулинський Р.Б., Панькевич 0.1. 
та ін.). 

1.1.15. Проект Закону України про заходи забезпечення конституційних 
гарантій громадян на судовий захист в Україні (реєстр. И!! 4708 від 15.04.2014, 
народні депутати України Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 



1.1. І 6. Проект Закону України про забезпечення узгодженої політики 
оплати праці в бюджетній сфері (щодо визначення Кабінету Міністрів України 

єдиним органом регулювання оплати праці) (реєстр. N~ 4702 від 14.04.2014, 
народні депутати України Пинзеник В.М., Гринів 1.0., Іонова М.М.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про утилізацію транспортних засобів» у зв'язку з відміною екологічного 

податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів 

(реєстр. N!! 4682 від 10.04.2014, народний депутат України Царьов О.А.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо розповсюдження порядку регулювання відносин у сфері 

оподаткування операЦlИ, пов'язаних із використанням біоетанолу, на 

біокомпоненти на його основі (реєстр. N~ 4717 від 16.04.2014, народний депутат 
України Мошак с.М.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання органам місцевого самоврядування права обмежувати 

або забороняти продаж та вживання алкогольних напоїв з метою зменшення їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення (реєстр. N!! 4747 від 18.04.2014, 
народний депутат України Оробець Л.Ю.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України (щодо ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів) 

(реєстр.N!!4739 від 17.04.2014, народні депутати України ДудкаВ.В., 

Пазиняк В.С. та ін.). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до Закону У країни 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

(щодо спрощення сплати коштів за надання адміністративних послуг) 

(реєстр. N!! 4720 від 16.04.2014, народний депутат України Іванчук А.В.). 

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

обтяжень» (щодо додаткової можливості для захисту права власності 
нерухомого майна) (реєстр. N!! 4687 від 11.04.2014, народний депутат України 
Фельдман О.Б.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу 
України (щодо права на зміну по батькові) (реєстр. N~ 4674 від 10.04.2014, 
народний депутат України Пацкан В.В.). 

1.1.24. Проект Закону У країни про внесення доповнень до Цивільного 
кодексу України (щодо гарантування права фізичної особи на доступ до 

Інтернету) (реєстр. N!! 4715 від 16.04.2014, народний депутат України 

Фельдман О.Б.). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до статті 12 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» (щодо можливості посадовців 

місцевих органів виконавчої влади мати представницький мандат) 

(реєстр. N!! 4769 від 24.04.2014, народні депутати України Карташов Є.Г., 

Федорук М.Т. та ін.). 
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1.1.26. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» щодо державних закупівель 

сільськогосподарської продукції (реєстр. N!! 4779 від 24.04.2014, народний 

депутат України Мирний О.Б.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до статті 186-1 
Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури погодження проекту 

землеустрою) (реєстр. NQ 4680 від 10.04.2014, народний депутат України 

Шпенов Д.Ю.). 

1.1.28. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо гарантії проведення виборів в умовах надзвичайного стану та 

воєнного стану) (реєстр. N!! 4736 від 17.04.2014, народний депутат України 
Рудьковський М.М.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо внесення альтернативних законопроектів) 

(реєстр. N!! 4735 від 17.04.2014, народний депутат України Рудьковський М.М.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» (щодо доповнення статті 12) (реєстр. N!! 4660 
від 08.04.2014, народний депутат України Журавський В.С.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про статус народного депутата Україню> (щодо уточнення редакції статті 35 
Закону) (реєстр. N!! 4744 від 18.04.2014, народні депутати України 

Гордієнко с.в., Козуб О.А. та ін.). 

1.1.32. Проект Закону У країни про внесення змін до «Регламенту 

Верховної Ради України» (щодо порядку відкликання Голови Верховної Ради 

України та Прем'єр-міністра України) (реєстр. N!! 4650 від 08.04.2014, народні 
депутати України Пинзеник В.М., Іоно ва М.М.). 

1.1.33. Проект Закону України про внесення змін до статті 33 Закону 
України «Про статус народного депутата України» та статті 26 Регламенту 
Верховної Ради України (щодо ненарахування виплат народним депутатам 

України у разі невиконання ними передбачених законом повноважень без 
поважних причин) (реєстр. N!! 4604 від 28.03.2014, народні депутати України 
Осауленко т.в., Кошулинський Р.В. та ін.). 

1.1.34. Проект Закону України нро внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо забезпечення особистого голосування 

народними депутатами України) (реєстр. N!! 4609 від 31.03.2014, народні 

депутати України Лабазюк сл., Литвин В.М. та ін.). 

1.1.35. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про лікарські засобю> (ЩОДО забезпечення прозорості виробництва та безпеки 

лікарських засобів) (реєстр. N!! 4776 від 24.04.2014, народний депутат України 
Гелевей 0.1.). 
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1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності) 

(реєстр. N24766 від 24.04.2014, народні депутати України Блавацький М.В., 
Кошулинський Р.В. та ін.). 

1.1.3 7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо встановлення відповідальності народних депутатів України, 

Президента України за невиконання передвиборних програм) (реєстр. N!! 4704 
від 15.04.2014, народний депутат України Петьовка В.В.). 

1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» (щодо усунення неузгодженостей між 

окремими положеннями Закону) (реєстр. N!! 4707-2 від 23.04.2014, народний 
депутат УкраїниСтаднійчук Р.В.). 

1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо особливостей регулювання відносин у сфері 

електроенергетики на території поза Системою Оптового ринку, 

(реєстр. N!! 4662 (доопрац.) від 14.04.2014, народні депутати України 

Рудьковський М.М., Куніцин с.В.). 

1.1.40. Проект Закону України про внесення змін до статті 86 
Господарського кодексу України щодо уточнень видів вкладів учасників та 

засновників товариства і приведення у відповідність із Цивільним кодексом 

України (реєстр. N!! 2162а (доопрац.) від 17.04.2014, народний депутат України 
Миримський л.ю.). 

1.1.41. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу 
України та Цивільного процесуального кодексу України щодо поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною 

(реєстр. N!! 4763 від 24.04.2014, народний депутат України Бондарєв к.А.). 

УХВАЛИЛИ: 

1. За:шачені законопроекти є такими, що не мають впливу на показники 
бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають ВПЛІІВ на показник .. бюджетів, у тому числі: 

а) безпосередній 

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

законодавчих актів щодо діяльності служб у справах дітей (реєстр. N!! 4722 
від 16.04.2014), поданий народним депутатом України Чубом в.є. 
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ВідміТIfЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

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

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до законів 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з якими передбачається: 

- надання благоустроєного житлового приміщення для постійного 

проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

досягли 16 років; 
- забезпечення збереження, утримання або приведення житла дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з Їх числа у 

належний технічний стан за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

- встановлення штатної чисельності працівників районних, міських, 

районних у містах служб у справах дітей з розрахунку один працівник служби 

на дві тисячі дітей, які проживають у районі, та на чотири тисячі дітей, які 

проживають у місті, районі у місті без урахування штатної чисельності 

окремого підрозділу з опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує додаткових витрат з державного бюджету. 

Водночас, за повідомленням Міністерства фінансів України, тільки на 

надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

благоустроєного житлового приміщення необхідно вишукати з державного та 

місцевих бюджетів додатково понад 7,5 млрд грн, виходячи з вартості житла у 
сумі 240 тис. гривень і кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не мають житла на кінець 2012 року 31453 осіб (за даними 
Державної служби статистики України). 

Реалізація пункту 3 частини першої розділу І законопроекту щодо 

забезпечення збереження, утримання або приведення житла дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у належний технічний 

стан за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів також призведе до 

необхідності вишукання додаткових коштів з відповідних бюджетів. 

Слід зазначити, що таке положення не відповідає вимогам статті 25 
Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якими у разі передачі дітей

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, 

влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі 

будинки сімейного типу та прийомні сім'ї жиле приміщення, в якому вони 

проживали, зберігається за дітьми. Жиле приміщення, яке зберігається за 

дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до 

повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з 
прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. 

Питання збереження і передачі в оренду жилого приміщення дитини 

врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N!1 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 
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дитини». Зокрема, відповідно до пункту 57 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, районна, 

районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган 

міської, районної у місті ради за місцем знаходження майна забезпечує 

збереження майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 

вживає заходів до встановлення опіки над майном. Рішення про встановлення 

опіки над майном приймається за місцем знаходження майна за поданням 

служби у справах дітей. 

Крім того, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» повноваження з надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх 

обслуговуванні та ремонті, віднесено до власних повноважень виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад. 

Пропозиція шодо встановлення нормативу штатної чисельності 

працівників служб у справах дітей без урахування штатної чисельності 

окремого підрозділу з опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавлсними батьківського піклування, який на даний час створюється та 

функціонує у межах штатної чисельності працівників служби (пункт 4 частини 
другої розділу І законопроекту) потребуватиме додаткової чисельності служб у 

справах дітей з відповідним збільшенням видатків на їх утримання. 

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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою персдбачено, 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, 

зазначаючи, зокрема, що у рамках заходів щодо запобігання фінансової 

катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.03.2014 N~ 91, 
відповідно до якої чисельність працівників місцевих державних 
адміністрацій, структурними підрозділами яких є служби у справах дітей, 

скорочено на 10 відсотків, а Законом України від 27.03.2014 N~ І 165-УІІ 

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2014 рік» скорочено видатки на утримання місцевих державних адміністрацій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо 

діяльності служб у справах дітей, (реєстр. N~ 4722 від 16.04.:ЮI4), подаНIІЙ 
народним депутатом України Чубом В.Є., має вплив ІІа показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного і місцевих бюджетів). 

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 

8 



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

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

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

законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання 

покарання у виді довічного позбавлення волі (реєстр. И!! 4679 від 10.04.2014), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внесення змін до статей 64, 68, 81, 82 
Кримінального кодексу України, якими виключається можливість призначення 

довічного покарання жінкам та особам, які обвинувачуються у вчиненні 

готування до злочину чи замаху на злочин, та співучасникам, які не є 

виконавцями злочину, а також передбачається можливість заміни невідбутої 

частини покарання у виді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням 

й умовно-дострокового звільнення таких засуджених. 

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статей 18, 151, 151-2, 154 
Кримінально-виконавчого кодексу України та уточнюється порядок і умови 

виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, зокрема, 

надається можливість отримувати короткострокові та тривалі бачення, а також 

встановлюється механізм повторного розгляду питань умовно-дострокового 

звільнення від покарання у виді довічного позбавлення волі в разі попередньої 

відмови в цьому. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Проте, положення законопроекту щодо послаблення покарання 

засуджених до довічного ув'язнення матимуть наслідком зменшення кількості 

таких засуджених і відповідно видатків на утримання ув'язнених в установах 

пенітенціарної системи. 

Разом з тим, змінами до cTaтri 151 Кримінально-виконавчого кодексу 

України пропонується оплату послуг за користування кімнатами 

короткострокових і тривалих побачень здійснювати засудженими або їх 

родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів. 

Відповідно до частини четвертої cTaтri 13 Бюджетного кодексу України 
така плата зараховується ло доходів спеціального фонду державного бюджету, 

як власні надходження бюджетних установ і отримані кошти можуть бути 

використані на потреби установ виконання покарань, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби. 

Отже, зазначене призведе до збільшення доходів та видатків спеціального 

фонду державного бюджету, пов'язаних з діяльністю установ Державної 
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пенітенціарної служби та може дозволити зменшити видатки загального фонду 

державного бюджету на зазначені цілі. 

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 в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі (реєстр. N!! 4679 від 10.04.2014), поданий народним депутатом 
України Журавським в.с., має вплив на показники бюджету (збільшує 

надходження і відповідно витрати спеціального фонду державного бюджету та 

може зменшити витрати за загальним фондом державного бюджету на 

утримання установ виконання покарань). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про дипломатичну службу» щодо деяких соціальних гарантій осіб, які 

перебувають на дипломатичній службі (реєстр. N!! 4640 від 07.04.2014), поданий 
народним депутатом України Миримським Л.Ю. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет у закордонних справах. 

Законопроектом пропонується внести доповнення до Закону України 

«Про дипломатичну службу», зокрема, щодо збереження місця у дошкільному 

навчальному закладі державної та комунальної форми власності за дитиною 

(дітьми) дошкільного віку працівника дипломатичної служби (яка перебуває 

разом з ним за кордоном) на час довготермінового відрядження, а у разі якщо 

дитина не перебувала у дошкільному закладі здійснювати li прийом до таких 
закладів позачергово. 

Також передбачається норма, якою наказ про направлення у 

довготермінове відрядження працівника дипломатичної служби видається за 

умови укладення з таким працівником договору обов'язкового державного 

медичного страхування. Реалізація зазначеного положення законопроекту 

зумовить збільшення витрат державного бюджету. 

Міністерством фінансів України прийняття законопроекту не 

підтримується, зважаючи, зокрема на те, що його реалізація потребуватиме 

додаткових витрат бюджету. 

Також відмічається, що з метою забезпечення медичним обслуговуванням 

працівників дипломатичної служби Кабінетом Міністрів України укладаються 

двосторонні угоди (протоколи) з урядами окремих країн акредитації 
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закордонних дипломатичних установ України, відповідно до яких послуги 

медичними закладами надаються безоплатно на взаємних засадах. 

За попередніми розрахунками Міністерства закордонних справ річна 
потреба у додаткових коштах на забезпечення обов'язковим медичним 

страхуванням працівників дипломатичної служби (без урахування двосторонніх 

договорів про надання медичних послуг безоплатно на взаємній основі) 
становить близько 2,0 млн дол. США. 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

Що стосується положень про збереження за дитиною місця у 

дошкільному навчальному закладі державної та комунальної власності під час 

довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби за кордоном, 

а у разі, якшо дитина не перебувала у дошкільному навчальному закладі, 

прийом такої дитини здійснювати позачергово, необхідно зауважити наступне. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту» громадяни 
України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної 

освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності, а також у сім'ї. 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. И!! 305, 
за дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та 

комунальної форм власності у разі ії хвороби, карантину, санаторного 

лікування, на час відпустки батьків або осіб, які Їх замінюють, а також у літній 
оздоровчий період (75 днів). 

Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у 

дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається 

засновником (власником). 

Слід звернути увагу, що за даними Державної служби статистики України 

на кінець 2013 року чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у 
розрахунку на І ОО місць становила 119 дітей. 

Узагальнюючий 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 Закону України 

«Про дипломатичну службу» щодо деяких соціальних гарантій осіб, які 

перебувають на дипломатичній службі (реєстр. N!! N!!4640 від 07.04.2014), 
поданий народним депутатом України Миримським Л.Ю., матиме вплив на 

показники бюджету (збільшить витрати державного бюджету), і у разі 

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

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

2. У зв'язку з тим, що законопроект за реєстр. N!! 4640 автором 

відкликано, рішення Комітету з питань бюджету не надсилати профільному 

Комітету, а залишити у справі цього законопроекту. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до етапі 51 

Кодексу законів про працю України щодо захисту здоров'я вагітних жінок 

(реєстр. N!! 4105 (доопрац.) від 08.04.2014), поданий народними депутатами 
України Біловолом О.М., Бахтеєвою Т.Д., Поляченком Ю.В., Шипком А.Ф. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу етапі 51 
Кодексу законів про працю України, нормою, щодо скорочення на одну годину 

тривалості робочого дня із збереженням середньої заробітної плати для всіх 

працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності. 

Слід зауважити, що стапею 56 Кодексу законів про працю України 
передбачено, що на просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 

чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під 

їі опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до 

медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу 

або залежно від виробітку. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

зазначеного законопроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків на оплату праці працівників бюджетної 

сфери. Зауважено, що у бюджеті на 2014 рік такі видатки не передбачені. 
Міністерство фінансів України в межах компетенції законопроект не 

підтримує. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та етапі 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої 
ініціативи не надано фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни законодав'ІИХ актів 
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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 статті 51 Кодексу законів 

про працю України щодо захисту здоров'я вагітних жінок (реєстр. N~ 4105 
(доопрац.) від 08.04.2014), поданий народними депутатами України 

Біловолом О.М., Бахтеєвою Т.Д.,Поляченком 10.В., Шипком А.Ф.), має вплив 

на показники бюджету (збільшуючи витрати державного та місцевого бюджету) 

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

1 січня 2016 року (або 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. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про обмеження граничного 

розміру спеціальних пенсlИ (реєстр. N!! 4599 від 28.03.2014), поданий 

народними депутатами України Пинзеником В.М., Матіос М.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується встановити максимальний розмір пенсії на 

рівні десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб станом на І січня 

відповідного року, у тому числі для громадян, пенсія яким призначена до 

набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи». 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту призведе до економії бюджетних видатків та в 

межах компетенції вважає, що прийняття такого законопроекту потребує 

доопраuювання. 

Міністерство фінансів відмічає, що пропозиція законопроекту щодо 
встановлення максимального розміру пенс1И, потребує узгодження із 

статтею 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», якою вже встановлено максимальний розмір пенсії. 
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Також зазначається, що норма щодо обмеження пенсій міститься у ряді 

інших законів (<<Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» тощо). 

Крім цього, зазначено, що реалізація такої пропозиції не узгоджується із 

положенням Закону України від 27 березня 2014 року И!! 166-УІІ 

(<<Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в У країн і» , яким передбачено оподаткування суми 
пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, якщо розмір 
перевищує десять тисяч гривень. 

Міністерство фінансів зауважує, що зміна умов норм 

загальнообов'язкового державного пенсlИНОГО страхування ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

виключно шляхом внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект 

доцільно відхилити. При цьому, зазначається, що пропозиція щодо поширення 

запропонованого обмеження на пенсії, які були призначені до набрання 

чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи», є сумнівною з точки зору її відповідності 

статті 58 Конституції України, якою передбачено, що «закони та lІІШl 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи» 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про обмеження граничного розміру 

спеціальних пенсій (реєстр. И!! 4599 від 28.03.2014), поданий народними 

депутатами України Пинзеником В.М., Матіос М.В., має вплив на показники 

бюджету (зменшує витрати державного бюджету, у тому числі на покриття 

дефіциту Пенсійного фонду України). 

У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію У терміни, 

визначені автором законопроекту. 

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

1.2.6; 1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про лікарські засоби» (щодо реєстрації та ввезення в Україну 

лікарських засобів) (реєстр. И!! 4624 від 03.04.2014), поданий народним 

депутатом України Сікорою О.М., та проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про лікарські засоби» щодо удосконалення правових норм, 

які регламентують порядок реєстрації та контролю якості лікарських засобів 

(реєстр. И!! 4624-1 від 04.04.2014), поданий народним депутатом України 
Дирівом А.Б. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 
здоров'я. 
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Законопроектами шляхом внесення змін до Закону України 
«Про лікарські засоби» пропонується: 

- надати право на встановлення безстрокового терміну дії реєстраційного 

посвідчення на лікарський засіб (за чинною редакцією лікарський засіб може 

застосовуватись в Україні протягом п'яти років з дня його державної 

реєстрації); 

- уповноважити Кабінет Міністрів України встановлювати порядок 

державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну (за 

чинною редакцією - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я); 

- надати право застосовувати в Україні залишки лікарського засобу, що 

введені в обіг під час дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб до 

закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на 

упаковці. 

Слід зауважити, що реалізація законопроектів може призвести до 

зменшення доходів державного бюджету у зв'язку із зменшенням надходжень 

від реєстрації лікарських засобів через скасування вимог щодо переєстраuії 

лікарських засобів кожних п'ять років. 

За експертними висновками Міністерства фінансів України прийняття 

законопроектів впливатиме на доходну частину бюджету, відсутність вихідних 

параметрів та фінансово-економічних обгрунтувань розробника унеможливлює 

здійснення розрахунків вартісної величини впливу на дохідну частину 

бюджету. 

Міністерство фінансів межах компетенції вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання. 

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 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: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» (щодо реєстрації та ввезення в Україну лікарських 

засобів) (реєстр. И~ 4624 від 03.04.2014), поданий народним депутатом України 
Сікорою О.М., та проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо удосконалення правових норм, які регламентують 

порядок реєстрації та контролю якості лікарських засобів (реестр. И~ 4624-1 
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від 04.04.2014), поданий народним депутатом України Дирівом А.Б., має вплив 
на показники бюджету (зменшуючи 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 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 
охорони здоров'я. 

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

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

особливостей виходу на пенсію) (реєстр. N~ 4631 від 04.04.2014), поданий 
народним депутатом України Ничипоренком В.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується у період до 2024 року надати можливість 
особам, які мають страховий стаж не менше 5 років та за умови досягнення 60 
років чоловіками та 55 років жінками, скористатися правом на призначення 
пенсії відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом 

України від 08.07.2011 N~ 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових бюджетних 

видатків та не буде забезпечена фінансовими ресурсами, в межах компетенції 

прийняття даного законопроекту не підтримується. 

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 реалізація реформи дозволить покращити 

пенсійне забезпечення пенсіонерів та створить умови для фінансової 

стабільності Пенсійного фонду і впровадження 11 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 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. 
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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 У країни про внесення змІН до Закону У країни 

«Про загальнообов'язкове державне пеНСІИне страхування» (щодо 

особливостей виходу на пенсію) (реєстр. N!! 4631 від 04.04.2014), поданий 
народним депутатом України Ничипоренком В.М., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету, у тому числі 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. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ліцензування певних видів 

господарської діяльності (реєстр. N!! 4743 від 18.04.2014), поданий народними 
депутатами України Кужель О.В., Баландіним с.В., Гінком ЯЯ. та іншими. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

У законопроекті пропонується викласти Закон України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в новій редакції з 

метою вдосконалення системи ліцензування господарської діяльності, 

спрощення започаткування та ведення бізнесу, зокрема, шляхом вдосконалення 

ПОНЯТІИного апарату закону, державних принципів ліцензування 

підприємництва, порядку ліцензування, а також запровадження безстроковості 

дії ліцензій для всіх видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і 

можливості отримати їі в електронному вигляді або на паперовому носії. 

На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, це суттєво спростить 

порядок отримання ліцензій, зменшить кількість видів господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню. дозволить підвищити рейтинг України за 

класифікацією Світового банку через утворення більш сприятливих умов 

розвитку підприємництва та зростання інвестиційної привабливості України. 

Слід зазначити, що положення законопроекту, в разі його прийняття, 

матимуть вплив на показники бюджету. 
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Насамперед, статгею 7 законопроекту запропонований перелік видів 

господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, у разі зміни існуючого 

переліку такі види діяльності як, зокрема, централізоване водопостачання та 

водовідведення, проведення фумігації, діяльність пов'язана з виробництвом, 

торгівлею піротехнічними засобами, заготівля, переробка, металургійна 

переробка металобрухту кольорових чорних металів, виробництво 

ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля 

ветеринарними медикаментами і препаратами, не підлягатимуть ліцензуванню, 

що може негативно позначитися на доходах бюджетів. 

Поряд з тим, згідно з абзацом четвертим пункту 12 cTaтri І З 

законопроекту запропоновано здійснювати переоформлення ліцензії 

безоплатно, а відповідно до cTaтri І 6 чинного Закону У країни 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» за переоформлення 

ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та зараховується до державного бюджету. 

Крім того, статгею 5 проекту закону передбачається діяльність 

експортно-апеляційної ради з питань ліцензування як постійно діючого 

колегіального органу при спеціально уповноваженому органі з питань 

ліцензування. Реалізація запропонованого положення може потребувати 

додаткових видатків державного бюджету для фінансового забезпечення 

діяльності такої ради, хоча така діяльність може здійснюватися в межах 

видатків, визначених на функціонування спеціально уповноваженого органу з 

питань ліцензування. 

Законопроектом також пропонується встановити аДМІНІстративну 

відповідальність за порушення посадовими особами органів ліцензування 

зокрема, встановлених законом строків для прийнятгя рішення про видачу, 

відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії, прийнятгя 

рішення, складання акта, видача розпорядження, які суперечать нормам 

законодавства у сфері ліцензування у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, а у разі повторного правопорушення протягом року -
І оо неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян (згідно з діючим 

законодавством розмір таких штрафів становить від зо до 50 та від 50 до 
70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно). Крім того, 

пропонується у разі безліцензійної діяльності застосовувати до юридичних осіб 

фінансові санкції у розмірі від 50 тис. до І О тис. неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (на сьогодні відповідно до Кодексу про адміністративні 

правопорушення за безліцензійну діяльність винні особи караються штрафом 

від 20 до І оо неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Отже, у разі 

виявлення відповідних правопорушень, реалізація положень законопроекту 

може призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме вплив на показники доходів 

державного бюджету, автором законопроекту не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект може бути розглянутий на пленарному засіданні Верховної 

Ради України. 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про ліцензування певних видів господарської 
діяльності (реєстр. И!! 4743 від 18.04.2014), поданий народними депутатами 

України Кужель О.В., Баланді ним с.В., Гінком яя. та іншими, матиме вплив 

на показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від плати за 

ліцензії, у зв'язку зі скороченням переліку видів діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, та може призвести до збільшення доходів бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень у сфері ліцензування). 

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 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо спрощення умов для ведення господарської 

діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури) (реєстр. И!! 4733 
від 17.04.2014), поданий народним депутатом України Опанащенком М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань будівництва, 
містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 

У законопроекті пропонується удосконалити державне регулювання у 

сфері будівництва об'єктів архітектури шляхом зміни підходу до процедури 

ліцензування, приведення процедури ліцензування у відповідність із 

встановленою диференціацією державного архітектурно-будівельного 

контролю щодо об'єктів різної катеГОрll складності, передбачивши 

ліцензування лише будівництва об'єктів ІУ-У складності. 

Отже, внаслідок реалізації таких законодавчих змін скасовується 

ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів 

І - ІІІ категорії складності, що може мати негативний вплив на доходи 

бюджету. 

Пунктом 10-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України 
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності зараховується до 
доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних 

трансфертів. Крім того, відповідно до статті 103 цього Кодексу надання 
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державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації таких втрат доходів. 

Таким чином, у результаті прийняття законопроекту можливі втрати 

доходів місцевих бюджетів від недонадходження плати за ліцензування 

господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів І - ІІІ категорії 

складності. 

Однак, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування та відповідні розрахунки пропозицій змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності 

податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України зазначає, що прийняття законопроекту 

призведе до втрат доходів бюджету, однак загальну вартісну величину впливу 

на дохідну частину бюджету визначити неможливо через відсутність 

фінансово-економічних розрахунків. Загалом Мінфін у своєму експертному 

висновку не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо спрощення умов для ведення господарської діяльності, 

пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури) (реєстр. N24733 від 17.04.2014) 
поданий народним депутатом України Опанащенком М.В., матиме вплив на 

показники бюджету (може призвести до зменшення доходів місцевих бюджетів 

від плати за ліцензії). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

Податкового кодексу Укра'{ни (щодо вдосконалення оподаткування податком 
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на додану вартість сільськогосподарської продукції, яка виробляється 

особистими селянськими господарствами та реалізується через 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи) (реєстр. N!! 4731 
від 17.04.2014), поданий народним депутатом України Даценком л.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується доповнити пункт 209.6 статті 209 

Податкового кодексу України новим підпунктом, згідно з яким 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив для цілей оподаткування 

прирівнюється до сільськогосподарських підприємств із застосуванням 

спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. Крім того, 

законопроектом передбачається доповнити перелік видів діяльності, на які 

розповсюджуватиметься дія спеціального режиму оподаткування такими 

кодами класифікації видів економічної діяльності як надюшя послуг з 

посередництва в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстилыІюю сировиною та напівфабрикатами; консультування з 

питань комерційної діяльності та управління; надання послуг із пакування; 

надання комерційних послуг з оплати рахунків, діяльності з організації ярмарок 

та виставок, діяльності консультантів. 

Законопроектом також запропоновано віднести сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи до сільськогосподарських підприємств, які 

відповідно до Податкового кодексу України можуть отримувати компенсаційні 

виплати від переробних підприємств за продані ними молоко і м'ясо в живій 

вазі. Належить зауважити, шо така законодавча ініціатива є недоречною, 

оскільки законопроектом передбачається набрання чинності відповідним 

законом з 1 січня 2015 р., а пункт 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу (до якого 
вносяться зміни) з 1 сі чня 2015 року втрачає чинність та зумовлює перехід 
переробних підприємств на загальну систему оподаткування. 

Слід відмітити, що реалізація запропонованих законодавчих ініціатив 

призведе до зменшення надходжень податку на додану вартість до державного 

бюджету. Однак, автором законопроекту не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Належить зауважити, що стаття 209 Податкового кодексу України 

передбачає непряму державну підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників за рахунок спеціального режиму оподаткування податком на 

додану вартість. Зазначене досягається шляхом надання дозволу 

сільськогосподарським підприємствам не сплачувати до державного бюджету 

суми податку на додану вартість та повністю залишати їх у своєму 

розпорядженні. Як зазначає Міністерство фінансів України, сума 

недонадходжень податку на додану вартість до державного бюджету 

(заданими Міністерства доходів і зборів України) лише за 2009-2013 роки 
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становила 57,7 млрд гривень. Крім того, за даними Казначейства переробними 
підприємствами виплачено сільськогосподарським товаровиробникам 

компенсацій за продані їм молоко та м'ясо В живій вазі з 01.01.2012 по 

01.04.2014 близько 2,3 млрд грн за рахунок частини суми податку на додану 
вартість, що повинна сплачуватися до державного бюджету переробними 

підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну 

продукцію, м'ясо та м'ясопродукти. Такі кроки держави, на думку Мінфіну, 

зумовлені, насамперед, у зв'язку з необхідністю виходу із кризової ситуації 

сільськогосподарської галузі, яка є стратегічною для економіки держави та 

забезпечує и продовольчу безпеку, шляхом створення необхідних умов для 

розвитку цієї галузі, оскільки держава спрямувала підтримку безпосередньо на 

сільгосптоваровиробника та забезпечила певний рівень інвестиційної 

привабливості галузі. 

Як зазначає Мінфін, запропоновані розробником зміни не відповідають 

основній меті статті 209 Податкового кодексу України щодо надання непрямої 
державної підтримки безпосередньо сільгоспвиробнику, створюють 

передумови для схем ухилення від сплати податку на додану вартість 

посередницькими структурами та, відповідно, до збільшення втрат доходів 

державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарської продукції, яка виробляється особистими селянськими 

господарствами та реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи) (реєстр. N!! 4731 від 17.04.2014), поданий народним депутатом 
України Даценком Л.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення надходжень податку на додану вартість до державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про встановлення ставок 

вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подріблені 

(реєстр. N!! 4693 від 14.04.2014), поданий народним депутатом України 

Немілостивим В.О. 

ВідміПIШI: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 
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Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 р. терміном на 7 років 
встановити вивізне (експортне) мито на насіння соєвих бобів (код УКТ ЗЕД 

1201 ОО) У розмірі 15 % митної вартості, але не менше як 35 євро за тонну. 
Належить зауважити, що відповідно до Закону України «Про Митний 

тариф України», яким затверджено Українську класифікацію товарів 

зовнішньоекономічної діяльності код 120100 «Соєві боби, подрібнені або не 
подрібнені» відсутній в УКТ ЗЕД, натомість зазначені товари класифікуються 

за кодами 1201100000 «Соєві боби, подрібнені або не подрібнені: для сівби», 
1201900000 «Соєві боби, подрібнені або не подрібнені: інші». 

Слід також зазначити, що обмеження експорту продукції шляхом 

встановлення експортного мита не узгоджується з положеннями статті 385 
Господарського кодексу України, що визначають принципи оподаткування при 

ЗДlИсненні зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, заохочення експорту 

продукції вітчизняного виробництва. На зазначене також звертає у своєму 

експертному висновку Міністерство фінансів України. 

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація 

положень проекту закону призведе до збільшення надходжень до державного 

бюджету вивізного мита. Проте, автором законопроекту не надано фінансово

економічного обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо розміру 

ставки та терміну дії експортного мита. 

Як зазначає Мінфін, обмеження експорту товарів тарифними методами 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови відсутності різкого 

збільшення попиту на ці товари на світовому ринку призведе до збільшення 

пропозиції цих товарів на внутрішньому ринку. При цьому, автором 

законопроекту не надано інформації щодо значного збільшення попиту на сою 

у вітчизняних переробних підприємств. Таким чином, обмеження експорту, на 

думку Мінфіну, призведе до зниження закупівельних цін у товаровиробників, 

зменшення обсягів виробництва та зниження прибутковості галузі. 

Крім того, редакція статті 2 законопроекту потребує приведення у 

відповідність до норм Митного кодексу України (із змінами, внесеними 

Законом України від 10.04.2014 р. N!! 1201-VII «Про внесення змін до Митного 
кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)>> у частині 

застосування курсів іноземних валют. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект та зазначає, що 

очікуване зменшення обсягів експорту соєвих бобів призведе до зменшення 

надходжень внутрішніх податків. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про встановлення ставок вивізного 

(експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подріблені (реєстр. N!! 4693 
від 14.04.2014), поданий народним депутатом України Немілостивим 8.0., 
матиме вплив на показники бюджету (призведе до зміни показників 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 
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раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» 

(щодо встановлення ставок ввізного мита на рівні 10 % на коксівне вугілля та 
кокс і напівкокс із кам'яного вугілля) (реєстр. N2 4730 від 17.04.2014) поданий 
народними депутатами України Головком М.Й., Панькевич 0.1., Ляпі ною К.М. 
та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Митного тарифу України 

пропонується підвищити ставки ввізного мита на коксівне вугілля, кокс та 

напівкокс із кам'яного вугілля з О % до І О %. 
Відповідно до міжнародних зобов'язань України в рамках членства СОТ, 

що визначені у Розкладі поступок і зобов'язань, який затверджено Законом 

України від 10.04.2008 р. N!! 250-УІ «Про ратифікацію Протоколу про вступ 
України до Світової організації торгівлі», ставка ввізного мита на коксівне 

вугілля товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД 2701121 ООО не повинна 

перевищувати 2 %, кокс і напівкокс із кам'яного вугілля товарної позиції УКТ 

ЗЕД 2704001900 - О %. Отже, як зазначає Міністерство фінансів України, 

запропонований рівень пільгових ставок ввізного мита в розмірі І О % на 

зазначені мінеральні палива не відповідає зобов'язанням України перед СОТ. 

Згідно з експертним висновком Мінфіну, реалізація положень 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень ввізного мита до 

державного бюджету у разі імпорту таких товарів без декларування країни їх 

походження, однак значних додаткових надходжень від встановлення ввізного 

мита на коксівне вугілля, кокс та напівкокс із кам'яного вугілля не очікується. 

Крім того, законопроектом передбачається набрання чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. Це не відповідає підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України. Крім того, відповідно до 
вимог частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф України» 
закони з питань встановлення нових або заміни діючих ставок Rвізного мита 

набирають чинності не раніше, ніж з дати початку нового бюджетного періоду. 

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 

затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (щодо 

встановлення ставок ввізного мита на рівні І О % на коксівне вугілля та кокс і 

напівкокс із кам'яного вугілля) (реєстр. N!! 4730 від 17.04.2014) поданий 

народними депутатами Украіни Головком М.Й., Панькевич 0.1., Ляпіною К.М. 
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та іншими, може мати вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення надходжень ввізного мита до державного бюджету у разі імпорту 

таких товарів без декларування країни Їх походження). 

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. 

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

Закону України «Про судовий збір» (щодо надання Міністерству юстиції та 

його територіальними органам, Державній виконавчій службі пільг щодо 

сплати судового збору) (реєстр. N'! 4672 від 09.04.2014), поданий народним 
депутатом України Ємцем Л.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

Міністерство юстиції та його територіальні органи, Державну виконавчу 

службу у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються їх повноважень. 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України судовий збір зараховується до спеціального 

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті зо 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Отже, реалізація законопроекту призведе до зменшення доходів 

спеціального фонду державного бюджету. Однак, автором проекту закону не 

надано фінансово-економічного обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

передбачена законопроектом дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що вартісна 

величина впливу на бюджет залежатиме від кількості та ціни позовів Мін'юсту, 

його територіальних органів та Державної виконавчої служби у справах, що 

стосуються повноважень цих органів. 
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Міністерство фінансів України вважає, що прийняття законопроекту є 

доцільним та сприятиме більщ ефективному розподілу та використанню 

бюджетних коштів, оскільки, в разі його неприйняття, щорічно необхідно 

зазначеним органам передбачати видатки із державного бюджету для сплати 

судового збору. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті 5 Закону У країни 
«Про судовий збір» (щодо надання Міністерству ЮСТИЦl1 та його 

територіальними органам, Державній виконавчій службі пільг щодо сплати 

судового збору) (реєстр. N!! 4672 від 09.04.2014), поданиЙ народним депутатом 
України Ємцем Л.О., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів спеціального фонду державного бюджету від судового 

збору, а відтак потребуватиме додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування відповідних органів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 374 

Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита за деякі 

види транспортних засобів (реєстр. NQ 2378а (доопрац.) від 10.04.2014), поданий 
народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року звільнити від сплати 
митних платежів імпорту громадянами легкових транспортних засобів (нових 

та які використовувались не більше 7 років), які призначені для перевезення 
пасажирів з кількістю 6-9 місць для сидіння та які не виробляються на території 
України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його авторами не надано ІІропозицій 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 законопроект не підтримує та зазначає, що 

оцінити обсяги недонадходжень митних платежів до бюджету неможливо, 

оскільки відсутні обсяги імпорту таких легкових автомобілів. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 374 Митного 
кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита за деякі види 

транспортних засобів (реєстр. N!! 2378а (доопрац.) від 10.04.2014), поданий 
народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету щодо митних платежів). 

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 

податкової та митної політики. 

1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 213 

Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати акцизного податку за 

ввезення на територію України деяких видів транспортних 

засобів(реєстр. N!! 2379а (доопрац.) від 10.04.2014), поданий народними 

депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з січня 2015 року звільнити від 

акцизного податку легкові автомобілі (з кількістю місць для сидіння 6-9) нові та 
автомобілі, що використовувалися не більше семи років. 

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

спеціального фонду державного бюджету, які згідно з пунктами 2 і 3 частини 
четвертої статті 30 цього Кодексу спрямовується, насамперед, на розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування і субвенцію 

з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

Отже, реалізація положень законопроекту призведе до зменшення доходів 

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

запланованих обсягах видатки на розвиток та утримання автомобільних доріг. 

Авторами законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(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 України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, та зауважує, що обрахувати загальний вплив 
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норм проекту на бюджет неможливо, оскільки відсутня статистична інформація 

щодо ввезення автомобілів залежно від кількості місць для сидіння. Поряд з 

тим, звільнення від сплати акцизного податку при ввезенні лише одного 

автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна 2200 см3 спричинить втрати доходів 
бюджету у сумі понад 11 тис. гривень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України проект Закону України про внесення змін до 
статті 213 Податкового кодексу У країни щодо звільнення від сплати акцизного 
податку за ввезення на територію України деяких видів транспортних 

засобів(реєстр. И!! 2379а (доопрац.) від 10.04.2014), поданий народними 

депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду 

державного бюджету від акцизного податку). 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України про надра (щодо вдосконалення законодавства у сфері користування 

надрами сільськогосподарськими товаровиробниками) (реєстр. И2 4666 
від 09.04.2014)., поданий народними депутатами України Лабазюком сл., 

Мартиняком с.В., Негоєм Ф.Ф. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 21 та 23 Кодексу 
України про надра, встановивши, що землевласники і землекористувачі в 

межах наданих Їм земельних ділянок можуть без отримання спеціальних 

дозволів на користування надрами видобувати підземні води для власних 

господарських, побутових та виробничих 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 еКОliомічної вигоди з передачею чи без 

передачі права власності на них. 

28 



За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація законопроекту 

призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів у частині 

надходжень від плати за користування надрами для видобування підземних вод 

у сумі 25,8 млн гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки він не узгоджується з положеннями 

статті 263 Податкового кодексу України. 
Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

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

законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом (з дня, наступного 

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

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

Кодексу України про надра (щодо вдосконалення законодавства у сфері 

користування надрами сільськогосподарськими товаровиробниками) 

(реєстр. N2 4666 від 09.04.2014)., поданий народними депутатами України 

Лабазюком сл., Мартиняком с.В., Негоєм Ф.Ф. та іншими, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного і місцевих 

бюджетів від плати за користування 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 - 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 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

чинність, Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні» N~ 1166-УІІ (для запобігання 
фінансової катастрофи підприємств внаслідок необгрунтованого підвищення 

податкового навантаження) (реєстр. N2 4732 від 17.04.2014), поданий народним 
депутатом України Опанащенком М.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

У законопроекті пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон 

України від 27.03.2014 N2 11б6-VlI «Про запобігання фінансової катастрофи та 
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створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі - закон 

N!! 1166). 
Прийняття такого законопроекту призведе до втрат доходів бюджетів від 

податків та зборів (за розрахунками Міністерства фінансів України у сумі 

близько зо млрд грн) та збільшення витрат державного бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦl1 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, на що також у своєму експертному висновку звертає увагу 

Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що законопроект не підтримує, а також звертає увагу, що прийняття 

закону N!! 1166 було зумовлене необхідністю запобігання фінансової 

катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, 

збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень 

Податкового кодексу України, а також необхідністю реалізації заходів щодо 

економного та раціонального використання державних коштів, передбачених на 

оплату праці працівників державних органів і судів, недопущення 

заборгованості із заробітної плати та забезпечення соціальної підтримки 

громадян виходячи з фінансових можливостей держави. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні» N!! 1166-УІІ (для запобігання 
фінансової катастрофи підприємств внаслідок необrрунтованого підвищення 

податкового навантаження) (реєстр. N!! 47З2 від 17.04.2014), поданий народним 
депутатом України Опанащенком М.В., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів бюджетів від податків та зборів та збільшення 

витрат 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 ]5 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

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

підпункту 165.1 .25 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходу за зданий брухт чорних металів (реєстр. N!! 4691 
від 11.04.2014), поданий народним депутатом України Матвієнковим с.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується звільнити від оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб доходи за зданий (проданий) брухт чорних металів. 

Запровадження запропонованого у законопроекті положення призведе до 

зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 

(за розрахунками Міністерства фінансів України втрати доходів можуть 

становити близько 36 млн гривень). 
Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

У країни щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦІІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

за днем його опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 і 

пунктом 4.5 Податкового кодексу України, на що також у своєму експертному 
висновку звертає увагу Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що законопроект не підтримує, та зауважує таке. 

Запровадження податкової пільги може призвести до зловживань з боку 

спеціалізованих підприємств, які здійснюють операції з металобрухтом. Так, 

під виглядом побутового брухту чорних металів, який сьогодні згідно із 

Законом України «Про металобрухт» дозволено приймати від фізичних осіб, 

такі підприємства будуть фактично приймати від фізичних осіб промисловий 

брухт, що цим законом заборонено. 

Такі зловживання можуть призвести до мінімізації доходів 

спеціалізованих підприємств від подальшого здавання промислового брухту 

спеціалізованим металургійним переробним підприємствам і, як наслідок, до 

мінімізації податку на прибуток підприємств в ланцюгу постачання такого 

брухту до кінцевого покупця для подальшого експорту. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до підпункту 165.1.25 
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо оподаткування 
доходу за зданий брухт чорних металів (реєстр. N!! 4691 від 11.04.2014), 
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поданий народним депутатом України Матвієнковим с.А., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від податку на 

доходи фізичних осіб та може призвести до зменшення доходів від податку на 

прибуток підприємств). 

У разі прийняття відповідного закону до і5 липня 20 і4 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 20 15 року, а після 15 липня 20 і4 року - не 

раніше 1 січня 20і6 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо оподаткування дивідендів) 

(реєстр. И~ 4664 від 09.04.2014), поданий народним депутатом України 

Хомутинніком в.ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується залишити на ПОСТlИНlи основі для 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб дивідендів чинну ставку 5 % 
(замість прогресивної шкали оподаткування від і5 % до 25 %, норма щодо якої 
має набрати чинності і січня 20 і5 року згідно із законами України 

від 27.03.2014 И2 ] 166-УІІ та від ]0.04.2014 И2 і200-УІІ). 
Запровадження запропонованого у законопроекті положення призведе 

починаючи з 20 і5 року до зменшення надходжень податку на доходи фізичних 
осіб до бюджетів (за розрахунками Міністерства фінансів Украіни у сумі 

близько 925 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) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Положення 
законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом з і липня 

2014 року не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу 
України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, 
на що також звертає увагу у своєму експертному висновку Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує, оскільки запропоноване зменшення ставки податку 

на дивіденди призведе до втрат доходів місцевих бюджетів, не відповідає 

програмному завданню Уряду щодо невідкладної стабілізації фінансової 

ситуації та ретельного перегляду чинних податкових пільг та не сприятиме 

посиленню перерозподільчої функції податкової системи, що полягає у 

забезпеченні вилучення частини доходів платників та їх акумуляцію у руках 
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держави, так як власниками вагомого пакету акцій, що приносять дивіденди, є 

багаті громадяни. Крім того, оподаткування пасивних доходів від капіталу за 

ставками нижчими, ніж трудових доходів, не відповідає принципу соціальної 

справедливості, встановленого підпунктом 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України, що полягає в установленні податків та зборів 

відповідно до платоспроможності платників податків. 

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 оподаткування дивідендів) (реєстр. NQ 4664 від 09.04.2014), 
поданий народним депутатом України Хомутинніком В.Ю., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від податку на 

доходи фізичних осіб з 2015 року). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих аКТІВ України (щодо створення умов для легального 

працевлаштування та легалізації доходів громадян) (реєстр. N~ 4673 
від 09.04.2014), поданий народним депутатом України Опанащенком М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та праці. 

У законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, а також законів України «Про оплату праці» та «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

згідно з якими з 1 липня 2014 року запровадити для роботодавців обов'язкове 
письмове повідомлення працівників про розміри оплати праці (відповідно до 

порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики) та передбачити значне зменшення 

розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 

Запровадження положень законопроекту призведе до зменшення 

надходжень до Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування і, відповідно, до збільшення видатків державного 
бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду (за орієнтовними 

розрахунками Міністерства фінансів України у сумі 84,1 млрд гривень). 
Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради У країни (частина третя статті 91). Положення 
законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом з 1 липня 
2014 року не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу 
України, на що також звертає увагу у своєму експертному висновку Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України законопроект не підтримує, 

оскільки запропоноване зниження розміру єдиного внеску призведе до 

зменшення надходжень до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального і пенсlИНОГО страхування та до розбалансування бюджетів цих 

фондів, що поставить під загрозу вчасне виконання покладених на них функцій. 

При цьому Мінфін зазначає, що питання повідомлення працівника про 

розміри оплати праці належить до трудових відносин, а тому Порядок 

повідомлення та підтвердження його отримання повинен розроблятися та 

затверджуватися центральним органом виконавчої влади з формування та 

забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері трудових 

відносин. 

Належить також зауважити, що запропоновані положення законопроекту 

не узгоджуються з частиною 28 статті 8 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка 

передбачає, що у разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення, за пропозицією центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику, правлінь відповідних фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування подає узгоджені зі сторонами соціального 

діалогу зміни розміру єдиного внеску та пропозиції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування до Кабінету 

Міністрів України для внесення їх на розгляд Верховної Ради України. 

Пропозиції щодо змін розміру єдиного внеску та пропорцій його розподілу за 

видами загальнообов'язкового державного соціального страхування вносяться 

Кабінетом Міністрів України одночасно з проектом закону про Державний 

бюджет України на наступний рік. 

Такі ж зауваження висловлює Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України та Мінфін. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у експертному висновку зазначає, що законопроект доцільно направити на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо створення умов для легального працевлаштування та 

легалізаЦll доходів громадян) (реєстр. -К!! 4673 від 09.04.2014), поданий 

народним депутатом України Оланащенком М.В., матиме вплив на показники 
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бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету на покриття 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України). 

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] 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 
соціальної політики та праці. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення люстрації в 

Україні (реєстр. N!! 4678 від ]0.04.2014), внесений народними депутатами 

України Чернегою р.т. та Гінкою Я.Я. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Згідно з пояснювальною запискою законопроектом передбачається ввести 

процедуру люстрації шляхом подання люстраційної декларації та проведення 

перевірки працівників органів державної влади на предмет відповідності 

засадам антикорупційного законодавства та участі у встановленні 

антидемократичного режиму. 

Законопроектом пропонується встановити основні принципи люстрації, 

об'єкти та суб'єкти люстрації, порядок і правила проведення процедури 

люстрації. 

Також законопроектом передбачено створення нового органу державної 

влади зі спеціальним статусом, підзвітного Верховній Раді України, - Державну 

люстраційну комісію України, яка займатиметься, зокрема, організацією та 

здійсненням процедури люстрації, створенням і забезпеченням функціонування 

сайту Державної люстраційної комісії України та друкованого засобу масової 

інформації «Люстра ці й ний ВІСНИК України», створенням веденням 

Люстраційного реєстру. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонування нового органу державної влади, про що зазначає також 

Міністерство фінансів України у своєму висновку. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг 

додаткових коштів буде визначено Кабінетом Міністрів України, однак 

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 статті 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
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Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів України вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання, зауважуючи, зокрема про таке: 

- у статті 8 законопроекту пропонується визначити, що Державна 

люстраційна комісія є органом державної влади зі спеціальним статусом і 

підзвітна Верховній Раді України, при цьому є незалежним органом. Однак, 

відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

передбачається діяльність лише центральних органів виконавчої впади зі 

спеціальним статусом. При цьому згідно з Законом України «Про Кабінет 

Міністрів України» Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 

органів виконавчої впади здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

центральні органи виконавчої впади та місцеві державні адміністрації, 

спрямовує, координує і контролює діяльність таких органів; 

- частинами другою та четвертою статті 12 законопроекту пропонується 
встановити, що на членів Державної люстраційної комісії поширюються 

обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу», та член 

органу люстрації є державним службовцем, що не є предметом регулювання 

даного законопроекту, оскільки питання щодо правових та організаційних засад 

державної служби, умов та порядку реалізації громадянами права на державну 

службу, визначення правового статусу державного службовця регулюються 

Законом України «Про державну службу». 

Належить також звернути увагу, що у Прикінцевих та перехідних 

положеннях до законопроекту пропонується встановити кримінальну та 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про люстрацію, а 

саме: 

- за невиконання службовою особою законних вимог органу, що здійснює 

люстрацію, не відповідь на запит, створення штучних перешкод у його роботі, 

надання недостовірної інформації, - штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або 

позбавлення волі на строк до трьох років, або позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (доnовнеllНЯ 

КРUіttінального кодексу УкраїНlI новоlО статтеlО 351-1); 
- за зазначення суб'єктами люстрації завідомо неправдивих відомостей у 

люстраційній декларації, - позбавлення волі на строк до трьох років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк від трьох до п'яти років (доповнення Крu.мінального кодексу Україlll1 

1/0во1О статтеlО 366-1); 
- за неподання або несвоєчасне подання люстраційної декларації, 

передбаченої Законом України «Про проведення люстрації в Україні», - штраф 

від І ООО до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 

прийняття на роботу або не звільнення чи інше не усунення із займаної посади 

люстрованої особи посадовою особою, уповноваженою на ухвалення рішення 

про обрання, призначення чи затвердження суб'єкта люстрації на посаді в 

об'єкті люстрації, -штраф в розмірі 1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян (доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення 

HOBUMlI стаття.ми 172-10 та 172-11). 
Такі положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету 

(можуть призвести до збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів та збільшення видатків бюджету на утримання 

засуджених осіб у разі виявлення відповідних правопорушень). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про проведення люстрації в Україні 

(реєстр. N2 4678 від 10.04.2014), внесений народними депутатами України 

Чернегою Р.Т. та Гінкою я.я., матиме вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на функціонування 

нового органу державної влади, а також може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від надходження адміністративних штрафів та збільшення 
видатків на утримання засуджених осіб 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 (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення люстрацl1 в 

Україні (реєстр. N!? 4570 від 23.03.2014), внесений народними депутатами 

України Тягнибоком о.я., Осуховським 0.1., Вітівом А.М., Сиротюком Ю.М., 
Мартинюком Л.с. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Згідно з пояснювальною запискою законопроектом передбачається ввести 

процедуру люстрації шляхом подання люстраційної декларації та проведення 

перевірки працівників органів законодавчої, виконавчої, судової гілки влади, а 

також працівників правоохоронних органів на предмет співпраці зі 

спецслужбами СРСР та спецслужбами інших держав, відповідності засадам 

антикорупційного законодавства та участі у встановленні антидемократичного 

режиму. 

Законопроектом пропонується встановити основні принципи люстрації, 

об'єкти та суб'єкти люстрації, перелік осіб, що підлягають звільненню та щодо 

яких застосовується тимчасова заборона обіймати посади в об'єктах люстрації, 
порядок проведення процедури люстрації. 

Також законопроектом передбачено створення системи органів люстрації, 

до яких належать Державна люстрацій на комісія України та підпорядковані їй 
регіональні люстраційні комісії (стаття 6 законопроекту). Зазначені органи 
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люстрації є державними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом і 

підзвітні Верховній Раді України (стаття 7 законопроекту). Зокрема, до 

повноважень Державної люстраційної комісіє належать організація та 

здійснення процедури люстрації, створення і забезпечення функціонування 

сайту Державної люстраційної комісії та друкованого засобу масової 

інформації «Люстрацій ний вісник України», створення і ведення 

Люстраційного реєстру, організація та контроль за роботою регіональних 

люстраційних комісій (стаття 15 законопроекту). 
При цьому статтею 19 законопроекту передбачено, що видатки на 

утримання органів люстрації здійснюються безпосередньо з Державного 

бюджету України. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонування органів люстрації, про що за..1начає також Міністерство 

фінансів України у своєму висновку. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг 

додаткових коштів буде визначено Кабінетом Міністрів України, однак 

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

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання, та надає зауваження до нього. 

Належить також звернути увагу, що у Прикінцевих та перехідних 

положеннях до законопроекту пропонується встановити кримінальну та 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про люстрацію, а 

саме: 

- за невиконання службовою особою законних вимог органу, шо здійснює 

люстрацію, не відповідь на запит, створення штучних перешкод у його роботі, 

надання недостовірної інформації, - штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або 

позбавлення волі на строк до трьох років, або позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (дОn08неm/Я 

крu . .."іналыlгоo кодексу УкраїНll/1О80Ю статтею 351-1); 
- за зазначення суб'єктами люстрації завідомо неправдивих відомостей у 

люстраційній декларації, - позбавлення волі на строк до трьох років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк від трьох до п'яти років (дОn08l1ення Кри-нінального кодексу УкраїlІll 

11О80Ю статтею 366-1); 
- за неподання або несвоєчасне подання люстраційної декларації, 

передбаченої Законом України «Про проведення люстрації в Україні», - штраф 
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від 1 ООО до 2000 неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян, а за 

прийняття на роботу або не звільнення чи інше не усунення із займаної посади 

люстрованої особи посадовою особою, уповноваженою на ухвалення рішення 

про обрання, призначення чи затвердження суб'єкта люстрації на посаді в 

об'єкті люстрації, - штраф в розмірі 1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (доповнення Кодексу України про адлtінісmратuвні nравоnорушеl/l/Я 

новZLШI статтями 172-10 та 172-11). 
Такі положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету 

(можуть призвести до збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів та/або збільшення видатків бюджету на утримання 

засуджених осіб у разі виявлення відповідних правопорушень). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про проведення люстрації в Україні 

(реєстр. N!! 4570 від 23.03.2014), внесений народними депутатами України 

Тягнибоком о.я., Осуховським 0.1., Вітівом А.М., Сиротюком Ю.М., 

Мартинюком Л.с., матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме 

додаткових видатків державного бюджету на функціонування органів 

люстрації, а також може призвести до збільшення доходів державного бюджету 

від надходження адміністративних штрафів та/або збільшення видатків на 

утримання засуджених осіб 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 (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про люстрацію в Україні 

(реєстр. N!! 4570-1 від 08.04.2014), внесений народними депутатами України 
Ар'євим В.І. та Ємцем Л.о. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Законопроект визначає правові та організаційні засади проведення 

процедури люстрації з метою утвердження в суспільстві верховенства права, 

законності, підвищення ефективності боротьби з корупцією. 

Законопроектом пропонується встановити об'єкти та суб'єкти люстрації, 

люстраційні критерії, порядок нроведення процедури люстрації. 

Також законопроектом передбачено створення системи органів люстрації, 

до яких належать Державна люстраційна комісія України та підпорядковані їй 

регіональні люстраційні комісії (стаття 11 законопроекту). Зазначені органи 

люстрації є державними органами зі спеціальним статусом та створюються 
Президентом України (стаття 12 законопроекту). До повноважень Державної 
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люстрацlИНОЇ КОМІСІЄ, зокрема, належать прийняття рішення про визнання 

особи люстрованою або про відсутність підстав визнання особи ілюстрованою, 

організація та ЗДІИснення процедури люстрації, ведення Державного 

люстрац1ИНОГО реєстру України, організація та контроль за роботою 

регіональних люстрацій них комісій (стаття 18 законопроекту). 
При цьому статтею 22 законопроекту передбачено, що видатки на 

утримання органів люстрації здійснюються безпосередньо з Державного 

бюджету України. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонування органів люстрації, про що зазначає також Міністерство 

фінансів України у своєму висновку. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняття 

законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету, оскільки 

Державна люстраційна комісія буде створена на базі інституту Урядового 

уповноваженого з питань антикорупційної політики. При цьому зазначено, що 

обсяг необхідного фінансування повинен визначатися щорічно Кабінетом 

Міністрів України та вноситись до видатків державного бюджету за окремим 

кодом, визначеним для Державної люстраційної комісії. 

В свою чергу Мінфін звертає увагу на те, що відповідно до чинного 

законодавства діяльність зазначеного Урядового уповноваженого забезпечує 

відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

штатна чисельність якого 3 особи. Враховуючи, що відповідно до статті 13 
законопроекту кількісний склад Державної люстраційної комісії становитиме 

15 осіб, підпорядкованих їй регіональних люстраційних комісій - по 7 осіб, при 
цьому для здійснення своєї діяльності кожний орган люстрації матиме апарат, 

реалізація законопроекту потребуватиме додаткових бюджетних коштів. 

Однак авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

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

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання, та надає зауваження до нього. 

Належить також звернути увагу, що у Прикінцевих та перехідних 

положеннях до законопроекту пропонується внести зміни до Кримінального 

кодексу України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, 

пропонується встановити кримінальну відповідальність за невиконання 

службовою особою законних вимог органу, що здійснює люстрацію, ненадання 

відповіді на запит, створення перешкод у його роботі, надання недостовірної 
інформації - штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
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діяльністю на строк до трьох років або без такого (доповнення Кримінальною 

кодексу України новою статтею 351-1). 
Таке положення матиме опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про люстрацію в Україні (реєстр. N!! 4570-1 
від 08.04.2014), внесений народними депутатами України Ар'євим В.І. та 

Ємцем Л.О., матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на функціонування органів люстрації, а також 

може призвести до збільшення доходів державного бюджету від надходження 

адміністративних штрафів 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 (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятrя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо вдосконалення 

інституту громадських слухань) (реєстр. N!! 4448 від 14.03.2014), поданий 
народним депутатом України Табаловим А.О. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

У законопроекті надається визначення теРМІНІВ «громадське 

обговорення» і «громадські слухання». Крім того, розширюється перелік 

містобудівних об'єктів, що підлягають громадським слуханням, а також 

пропонується матеріали громадських слухань включити до містобудівної 

документації та місцевих правил забудови. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

законопроекту не потребує додаткових фінансових та інших витрат з 

Державного бюджету України. 

Водночас, пунктом 4 законопроекту передбачено, що витрати на 

повторну державну експертизу містобудівної документації, у тому числі 
розробленої з використанням коштів державного або місцевих бюджетів, 

оплачується замовником. Запровадження такої норми може потребувати 

додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів. 
Однак, до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки, та ПРОПОЗИЦlи щодо 
збалансованості бюджету, як визначено у частині першій статті 27 Бюджетного 
кодексу та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни. 
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Відсутність таких розрахунків унеможливила визначення Мінфіном 

вартісної величини впливу на видаткову частину державного та місцевих 

бюджетів. 

Міністерство фінансів України вважає розгляд і прийняття законопроекту 

недоцільним, відмічаючи, що: 

законопроект не узгоджується із законами України 

«Про містобудування», «Про архітектурну діяльність», де не передбачено 

такого виду містобудівної документації, як місцеві правила забудови, проекти 

забудови територій і схеми планування територій на регіональному рівні; 

- питання стосовно громадських слухань повною мірою унормовано 

чинним Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

постановою Уряду від 25.05.2011 N!! 555 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». 

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. 

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 проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо 

вдосконалення інституту громадських слухань) (реєстр. N!! 4448 від 

14.03.2014), поданий народним депутатом України Табаловим А.о., має вплив 
на показники бюджету (може призвести 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 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.26. 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 одночасного 

проведення позачергових виборів на всій території України) (реєстр. N!! 4254 
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від 24.02.2014), поданий народними депутатами України Одарченком Ю.В. та 
ЧорноволенкомО.R. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

У законопроекті пропонується надати Верховній Раді України можливість 

призначати одночасне проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів на всій території України (нова стаття 

83-1), Крім того, проект врегульовує можливість проведення таких виборів 
одночасно із позачерговими виборами Президента України, а також містить 

інші норми, спрямовані на реалізацію таких пропозицій. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його виконання не 

потребує витрат з Державного бюджету України. Відтак, до законопроекту не 

надано належного фінансово-економічного обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиЦlИ для ДОСЯПІення збалансованості 

державного і місцевих бюджетів, як визначено у частині третій статті 91 
Регламенту Верховної Ради України та частині першій статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Однак, згідно із статтею 61 Закону України «Про вибори депутатів 

Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» фінансове забезпечення підготовки і проведення 

чергових, 1І0зачергових та перших місцевих виборів здійснюється за рахунок 

коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з 

Державного бюджету України. Тому проведення позачергових місцевих 

виборів на всій території України потребуватиме додаткових коштів з 

державного бюджету. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту і 

звертає увагу, що відсутність розрахунків унеможливила проведення вартісної 

оцінки впливу на показники державного бюджету. 

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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. 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 одночасного проведення 

позачергових виборів на ВСІИ території України) (реєстр. N~4254 

від 24.02.2014), поданий народними депутатами України Одарченком Ю.В. та 
Чорноволенком О.В., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного бюджету). 
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Уразі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

законів України (щодо забезпечення прав громадян на участь у місцевих 

референдумах) (реєстр. NQ 4427 від 13.03.2014), поданий народними 

депутатами України Фабрикант с.С., Тігіпком СЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

У законопроекті пропонується поновити чинність Закону України 

«Про всеукраїнський та місцевий референдум» від 3 липня 1991 р. У частині, 
що стосується організації та проведення місцевого референдуму. 

Крім того, передбачається внести зміни до цього Закону стосовно 

виконання функцій комісій з референдуму територіальними виборчими 

комісіями, використання інформації Державного реєстру виборців, визначення 

порядку створення дільничних комісій, забезпечення прозорості голосування, 

визначення підсумків референдуму. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту підготовка і 

проведення республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих 

референдумів здійснюється за рахунок бюджетів відповідних територіальних 

громад, які ухвалюють рішення про проведення відповідного місцевого 

референдуму. 

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

законопроекту не надано належного фінансово-економічного обrpунтування, 

включаючи відповідні розрахунки та пропозиції щодо збалансованості місцевих 

бюджетів. 

При цьому, 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 законопроект. 

Головне Науково-експертне-управління Апарату Верховної Ради України 

звертає увагу, що чимало положень Закону України «Про всеукраїнський та 

місцевий референдум» від 1991 року не узгоджується з Конституцією 1996 року 
та не відповідає вимогам часу, протягом якого конституційна наука та світова 
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практика розвитку виборчого законодавства запропонувала нові підходи та 

механізми організації та проведення референдумів, а також пропонус 

повернутися до розгляду у другому читанні прийнятого парламентом 9 квітня 
2011 року за основу Закону України «Про місцевий референдум». Відтак, ГНЕУ 
вважає, що законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо 

забезпечення прав громадян на участь у місцевих референдумах), поданий 

народними депутатами України Фабрикант С.с., Тігіпком с.Л.,доцільно 

відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів УкраїНІ! 

(щодо забезпечення прав громадян на участь у місцевих референдумах) 

(реєстр. И!! 4427 від 13.03.2014), поданий народними депутатами України 

Фабрикант С.с., Тігіпком с.Л., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків 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 цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення люстрації в 

Україні (реєстр. И!! 4570-3 від 08.04.2014), внесений народними депутатами 
України Чернегою Р.Т. та Гінкою Я.Я. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Згідно з пояснювальною запискою законопроектом передбачається ввести 

процедуру люстрації шляхом подання люстраційної декларації та проведення 

перевірки працівників органів державної влади на предмет відповідності 

засадам антикорупційного законодавства та участі у встановленні 

антидемократичного режиму. 

Законопроектом пропонується встановити основні принципи люстрації, 

об'єкти та суб'єкти люстрації, порядок і правила проведення процедури 

люстрації. 

Також законопроектом передбачено створення нового органу державної 

влади зі спеціальним статусом, підзвітного Верховній Раді України, - Державну 

люстраційну комісію України, яка займатиметься, зокрема, організацією та 
здійсненням процедури люстрації, створенням і забезпеченням функціонування 

сайту Державної люстраційної комісії України та друкованого засобу масової 

інформації «Люстраційний вісник України», створенням веденням 

Люстраційного реєстру. 
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Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонування нового органу державної влади, про що зазначає також 

Міністерство фінансів України у своєму висновку. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг 

додаткових коштів буде визначено Кабінетом Міністрів України, однак 

авторами законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

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

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів вважає, шо законопроект потребує 

доопрацювання, та надає зауваження до нього. 

Належить також звернути увагу, що у Прикінцевих та перехідних 

положеннях до законопроекту пропонується встановити кримінальну та 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про люстрацію, а 

саме: 

- за невиконання службовою особою законних вимог органу, що здійснює 

люстрацію, не відповідь на запит, створення штучних перешкод у його роботі, 

надання недостовірної інформації, - штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або 

позбавлення волі на строк до трьох років, або позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (доповнення 

Кримінального кодексу України новою статтею 351-1); 
- за зазначення суб'єктами люстрації завідомо неправдивих відомостей у 

люстраційній декларації, - позбавлення волі на строк до трьох років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк від трьох до п'яти років (доповнення Кри.мінального кодексу України 

IЮ6010 статтею 366-1); 
- за неподання або несвоєчасне подання люстрацій ної декларації, 

передбаченої Законом України «Про проведення люстрації в Україні», - штраф 

від 1 ООО до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 

прийняття на роботу або не звільнення чи інше не усунення із займаної посади 

люстрованої особи посадовою особою, уповноваженою на ухвалення рішення 

про обрання, призначення чи затвердження суб'єкта люстрації на посаді в 

об'єкті люстрації, - штраф в розмірі 1 ООО неоподатковуваних мінімумів ТІоходів 
громадян (доповнення Кодексу України про ад,l/їнїстративні правопорушення 

новими сmаття.;ии 172-10 та 172-11). 
Такі положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету 

(можуть призвести до збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів та збільшення видатків бюджету на утримання 

засуджених осіб у разі виявлення відповідних правопорушень). 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про проведення люстрації в Україні 

(реєстр. N~ 4570-3 від 08.04.2014), внесений народними депутатами України 
Чернегою р.т. та Гінкою я.я., матиме вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на функціонування 

нового органу державної влади, а також може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від надходження адміністративних штрафів та збільшення 

видатків на утримання засуджених осіб у разі виявлення відповідних 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

законів України щодо забезпечення проведення мобілізації та гарантій 

громадянам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізаllії 

(реєстр. N~ 4710 від 15.04.2014), поданий народним депутатом України 

Сиротюком Ю.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

наllіональної безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, Кримінального кодексу України, законів України 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і 

військову службу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення проведення мобілізації» з питань проходження військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, 

пропонується: 

- надати громадянам, які проходять військову службу за призовом 

відстрочку по виконанню зобов'язань за кредитними та lПотечними 

зобов'язаннями, а також припинити на період мобілізаllії боржника 

нарахування за такими платежами відсотків, штрафів, пені та інших 

обов'язкових платежів банками і фінансовими установами (зд/іН1І до статті 7 
Закону України "Про мобілізаціііну підготовку та мобілізацію"); 

- у випадку нездійснення підприємнИІ(ЬКОї діяльності фізичними особами
підприємцями на час мобілізації припинити нарахування Їм податків і зборів та 

нараховувати Їм мінімальну заробітну плату (з.1/і//lI до 'шстllllll третьої 

статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову слу.жбу''); 
- при поновленні на роботі мобілізованих осіб, у тому числі державних 

служБОВllів, спеціальні перевірки або будь-які додаткові ПРОllедури та 
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перевірки не ІІРОВОДЯТЬСЯ (доnовнеН1/Я до статті 119 Кодексу законів про 
працю Украііm); 

- встановити кримінальну відповідальність керівників підприємств за 

неналежне виконання ВJИськово-транспортного обов'язку у вигляді 

позбавлення волі на строк від 2 до 5 років (з,ніни до статті ЗЗ6 Крu.мінаЛЬ1/0го 
кодексу України); 

- поширити дію Закону України "Про внесення Зlltін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення проведення ilюбілізаlJії" на осіб, 

мобілізованих на військову службу до набрання чинності цим законом. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізаuія 

не потребує додаткових витрат із державного бюджету. 

Однак, зміни до частини третьої статті 39 Закону України 

"Про військовuіі обов 'язок і військову слу.жбу" не узгоджуються з Податковим 

кодексом України (пункт 7.3 статті 7), згідно з яким будь-які питання щодо 
оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 

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

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства. 

Крім того, Міністерство фінансів України зауважує, що запропоновані 
зміни не узгоджуються з положеннями статей 37, 177, 294, 295 Податкового 
кодексу України, які регламентують порядок оподаткування доходів фізичних 

осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, та тих, 

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку зазначає, що не 

здійснення підприємцями комерційної діяльності під час їх мобілізації, а також 

надання військовослужбовцям відстрочки по сплаті належних за кредитними та 

іпотечними угодами платежів може призвести до зменшення доходів реального 

та фінансового секторів економіки і опосередковано зумовити зменшення 

доходів державного та місцевих бюджетів у зв'язку із недонадходженням 

податків та обов'язкових платежів. 

Крім того, виплата мінімальної заробітної плати фізичним особам

підприємцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

При цьому, автором законопроекту в порушення вимог статті 27 
Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України 
до законопроекту не надано фінансово-економічних обгрунтувань 

(розрахунків), а також пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету. 

Міністерством фінансів України в межах компетенції та за результатами 

розгляду та оцінки впливу на державний бюджет законопроект підтримується 

за умови його доопрацювання та приведення у відповідність з вимогами 

Податкового кодексу України. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо забезпечення проведення мобілізації та гарантій громадянам, які 

проходять військову службу за призовом під час мобілізації (реєстр N~ 4710 
від 15.04.2014), поданий народним депутатом України Сиротюком Ю.М., 

має вплив на показники бюджету (збільшуючи видатки державного бюджету та 

може зменшувати надходження державного та місцевих бюджетів у разі 

зниження ділової активності реального та фінансового секторів економіки під 

час мобілізації). 

У разі прийняття відповідного закову 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 

національної безпеки і оборони. 

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

України «Про військовий обов'язок і військову службу» (реєстр. NQ 4620 
від 01.04.2014), поданий народним депутатом України Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до Закону України 

«Про військовий обов'язок і військову службу» та запровадити обов'язкову 

допризовну підготовку усіх осіб обох статей, що придатні до військової служби 

за станом здоров'я, у навчальних закладах, що здійснюють базову та повну 

середню освіту (стаття 9 Закону), а також передбачити обов'язкову військову 
підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на безоплатній основі усіх 

студентів обох статей, придатних за станом здоров'я до військової служби, що 

навчаються у вищих навчальних закладів з денною формою навчання (стаття І І 

Закону). 

Слід зазначити, що згідно із Законом України «Про військовий обов'юок 

і військову службу» та постановою Кабінету Міністрів України від О 1.02.20 І 2 
N2 48 Вlиськова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу 

проводиться у межах ліцензованого обсягу надання відповідної освітньої 

послуги: на безоплатній основі - за державним замовленням за рахунок коштів 

державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших 

військових формувань; за кошти фізичних осіб - для забезпечення реалізації 

права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття 
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додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання 

віЙСI>КОВОГО обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у 
воєнний час та для майбутньої професійної діяльності. 

Запропоноване законопроектом запровадження у вищих навчальних 

закладах обов'язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу усіх студентів, а також організації і забезпечення обов'язкової 
допризовної підготовки усіх осіб обох статей у навчальних закладах із базовою 

середньою освітою призведе до значного додаткового навантаження на 

державний та місцеві бюджети. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

положень Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

місцевих бюджетів - на організацію і забезпечення обов'язкової допризовної 

підготовки усіх осіб обох статей у навчальних закладах із базовою середньою 

освітою, а також коштів державного бюджету для Міністерства оборони та 

інших силових структур на організацію і забезпечення у вищих навчальних 

закладах безоплатної обов'язкової військової підготовки офіцерів заJlасу усіх 

студентів обох статей (зокрема на утримання викладачів з числа 

військовослужбовців та працівників, утримання курсантів під час проведення 

навчальних зборів, розширення навчальних площ та обладнання навчальної 

бази зразками озброєння і військової техніки, комунальні послуги та інші 

поточні витрати). 

За орієнтовними розрахунками Мінфіну, мінімальні додаткові видатки на 

реалізацію законопроекту у розрахунку на один навчальний рік можуть скласти 

близько 1300 млн грн (з державного бюджету - 1 ооо млн грн, з місцевих 

бюджетів - 300 млн грн), з яких на 2014 рік - 340 млн грн (з державного 
бюджету - 207 млн грн, з місцевих бюджетів - 133 млн гривень). 

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

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

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що закон 

набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

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. 

За результатами розгляду та оцінки впливу положень законопроекту на 

показники державного бюджету Міністерством фінансів України в межах 
компетенції законопроект не підтримується. 
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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 військовий обов'язок і військову службу» (реєстр. N!! 4620 від 01.04.2014), 
поданий народним депутатом України Ляшком О.В., має вплив на показники 

бюджету (збільшує витрати 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 
~ , J 

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

законодавчих актів України стосовно ембарго на експорт товарів та послуг 

військового призначення та подвійного використання до країн, з боку яких 
існує загроза нападу на Україну або здійснена збройна агресія проти України 

(реєстр. N!! 4694 від 14.04.2014), поданий народним депутатом України 

Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 333 
Кримінального кодексу України, згідно яких посилюється відповідальність за 

порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експортному контролю, які вчинені повторно або організованою 

групою, та встановлюється відповідальність за таке діяння, якщо ними було 

завдано шкоду національним інтересам України у вигляді позбавлення волі на 

строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п'яти років (за чинною редакцією 

передбачалося покарання у вигляді оБЛ1ежеЮ1Я волі на строк до n 'яти років або 
nозбавленнЯА! волі на той самий строк, з nозбавлеННЯАI права обійл/ати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років). 

Слід зазначити, що реалізація цієї IЮрМИ законопроекту призведе до 

збільшення витрат державного бюджету в частині видатків на утримання в 

установах виконання покарань осіб, винних у заподіянні відповідних злочинів. 

Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до статті 25 Закону 
України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання», посиливши 

відповідальність суб'єктів ЗДІиснення міжнародних передач товарів 

юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного 

контролю, встановивши штраф у розмірі 400 відсотків вартості товарів, які 
були об'єктом відповідної міжнародної передачі (діюча норма - J 50 відсотків). 
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У зв'язку з посиленням відповідальності за вказане порушення, прийняття 

законопроекту впливатиме на доходну частину державного бюджету, 

збільшуючи надходження від сплати штрафів у разі виявлення відповідних 

правопорушень. 

Також, пропонується доповнити статтю 4 Закону України «Про оборону 
України» та встановити застосування до країн, зі сторони яких існує загроза 

нападу на Україну або здійснена збройна агресія проти України, повного 

ембарго на експорт, реекспорт, тимчасове вивезення товарів і транзит товарів та 

послуг ВІИСЬКОВОГО призначення та ПОДВlИного використання, передачу 

відповідної інформації, що становить інтелектуальну власність, або які 

становлять державну таємницю України, а дія раніше виданих дозволів 

(висновків) скасовується як таких, що завдають шкоду національним інтересам 

України. Щодо зазначеного, Міністерство фінансів України зауважує, що 

реалізація таких положень законопроекту у зв'язку з можливим згортанням 

міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері може призвести до 

зменшення надходжень бюджету (податків, митних платежів, надходжень від 

здійснення валютних операцій). 

Отже, розробником всупереч вимогам 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 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, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до даного 

законопроекту в межах компетенції зазначає, що остаточно визначитися шодо 

доцільності його прийняття можливо після надання головним розробником 

додаткової інформації щодо обсягу можливих втрат державного бюджету 

внаслідок його реалізації. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України стосовно ембарго на експорт товарів та послуг військового 

призначення та подвійного використання до країн, з боку яких існує загроза 

нападу на Україну або здійснена збройна агресія проти України (реєстр. NQ 4694 
від 14.04.2014), поданий народним депутатом України Ляшком О.В., має вплив 
на показники бюджету (зменшує надходження 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 
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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 питань 

національної безпеки і оборони. 

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

законодавчих актів України (щодо охорони відділень психіатричних лікарень, 

та осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру) 

(реєстр. И!!4742 від 18.04.2014), поданий народним депутатом України 

Гелевеєм 0.1. 

8ідміпlЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом запропоновано доповнити статтю 8 Закону України 
«Про психіатричну допомогу» і статтю 10 Закону України «Про міліцію» та 
запровадити за рахунок коштів державного бюджету охорону психіатричних 

лікарень, Їх структурних підрозділів (відділень, палат тощо), призначених для 

застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру, та 

покласти відповідні обов'язки на органи внутрішніх справ. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

положень Закону не впливатиме на видаткову частину державного або місцевих 

бюджетів. 

Слід зауважити, що покладання на Міністерство внутрішніх справ 

додаткових функцій може потребувати збільшення чисельності працівників 

органів внутрішніх справ та відповідно видатків на забезпечення їх діяльності. 

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

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

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 
бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що закон 

набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

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 у експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що реалізація законопроекту може потребувати додаткових видатків 

державного бюджету у 2014 році, зокрема, на утримання додаткової 

чисельності працівників мвс. 
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За результатами розгляду та оцінки впливу положень законопроекту на 

показники державного бюджету Міністерством фінансів України законопроект 

не підтримується як такий, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України і не містить фінансово-економічних розрахунків щодо додаткових 

видатків та пропозицій про джерела їх покриття. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо охорони відділень психіатричних лікарень, та осіб, до яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру) (реєстр. N~ 4742 
від 18.04.2014), поданий народним депутатом України Гелевеєм О.І., має вплив 
на показники бюджету (збільшує витрати 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 від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України щодо підвищення обороноздатності держави 

(реєстр N~ 4593 від 27.03.2014), поданий народним депутатом України 

Балогою В.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 3 Закону України 
«Про оборону України» та дозволити громадянам України, що перебувають у 

військово-навченому резерві, у визначеному Кабінетом Міністрів України 

порядку отримувати на підставі спеціального дозволу для зберігання по місцю 

проживання автоматичну стрілецьку зброю для застосування 11 в умовах 

воєнного стану, збройної агресії, окупації або анексії частини території 
України. 

Слід зазначити, що передбачені законопроектом положення щодо 

отримання військовозобов'язаними громадянами України автоматичної 

стрілецької зброї, проведення спеціальної піДІ·ОТОВКИ (перепідготовки) таких 

військовозобов'язаних громадян потребуватимуть додаткових бюджетних 

коштів на забезпечення зброєю та проведення відповідних навчальних заходів, 

а відтак матиме вплив на видаткову частину державного бюджету. Крім того, 
отримання спеціального дозволу для зберігання по місцю проживання 

автоматичної стрілецької зброї (порядок визначаєТl,СЯ Кабінетом Міністрів 

України) матиме вплив на дохідну частину державного бюджету у зв'язку ІЗ 

збільшенням видачі дозвільних документів на носіння та зберігання зброї. 
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Крім того, змінами до статті 264 Кримінального кодексу України 
передбачено кримінальну відповідальність зазначеної катеГОрll осю за 

недбале зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї шляхом обмеження 

/позбавлення волі на строк до трьох років, що матиме наслідком збільшення 

видатків державного бюджету на утримання засуджених за цей злочин в 
установах виконання покарань. 

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

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (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, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції зазначає, що 

збільшення кількості вогнепальної зброї, яка перебуває на зберіганні у 

громадян України, вбачає невиправданим. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. Водночас, Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України зауважує, що 

враховуючи специфічність питання, даний законопроект доцільно узгодити ІЗ 

Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством оборони України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення обороноздатності держави (реєстр N2 4593 
від 27.03.2014), поданий народним депутатом України Балогою В.І., має вплив 
на показники бюджету (збільшуючи надходження та переважно витрати 

державного бюджету). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 

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

законів України щодо скасування права здійснення оперативно-розшукової 
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діяльності управлінням державної охорони (реєстр. N!! 4649 від 08.04.2014), 
поданий народним депутатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до законів України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» і «Про державну охорону органів 

державної влади України та посадових осіб» та скасувати повноваження 

Управління державної охорони на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. 

Крім того, прикінцевими положеннями пропонується встановити, що у 

разі необхідності переведення працівників підрозділу оперативного 

забезпечення охорони Управління державної охорони України на службу до 

відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, а також передача відповідних технічних засобів та матеріалів 

здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Слід зазначити, що скасування повноважень Управління державної 

охорони на здійснення оперативно-розшукової діяльності призведе до економії 

видатків державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення таких 

працівників. У разі переведення працівників таких підрозділів до інших органів 

державної влади та передачі відповідних технічних засобів і матеріалів, 

належить здійснити передачу бюджетних призначень між відповідними 

головними розпорядниками коштів державного бюджету шляхом прийняття 

рішення Кабінетом Міністрів України. 
На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо скасування права ЗДІИснення оперативно-розшукової діяльності 

управлінням державної охорони (реєстр. N!! 4649 від 08.04.2014), поданий 

народним депутатом України Москалем Г.Г., 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 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Єдину державну систему 

моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати 

за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги (реєстр. N!! 3805 
(доопрац.) від 17.04.2014), поданий народними депутатами України 

Бондаренком В.Д., Карташовим Є.Г., Кілінкаровим СЛ., Кириленком І.Г., 

Ландиком В.І., Мирним О.Б., Сальдо В.В., Сухим Я.М. 
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ВідміТИЛIІ: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту с 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Пропонуючи у законопроекті 

функціонування Єдиної державної 

положення щодо впровадження та 

системи моніторингу виробництва, 

постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні 

ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ), у доопрацьованій його редакції 

визначається, що забезпечення впровадження та функціонування ЄДСМ 

покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері енергоефективності та енергозбереження (Уnовнова:жеНlIіі 

орган) та здійснюється державним підприємством у відповідності до плану 

заходів по впровадженню та функціонуванню ЄДСМ, який затверджується 

Кабінетом Міністрів України, і Регламенту ЄДСМ. 

Потреба в заnровад:женні єдем як зазначається у ПОЯСІІІовальній 

записці до законопроекту, виклика1lа тим, ЩО діючі "ноніторингu 3 основних 

видів енергоресурсів та надання комуналЬНUХ послуг, які здійснюються 

nрофіЛЬНlLШI міністерствами, відо,нсmвамu, міСl{евШfll органани влади l71а 

органами місцевого самоврядування, "иетодологічно неузгод:ж:ені та мають 

розрізнені інформаційні бази даних, ведуться за окремими профілы/lшIl 

наnРЯАlками (вугілля, газ, електроенергетика, коАlуналыle господарство, тощо) 

і не відтворюють реального стану справ в палuв/lО-енергетUЧНО.lІУ КО"\lІ1лексі 

та :JlситловО-КО.муналЬНОЛIУ господарстві дер.жави. Прu l/ЬО.НУ від.\lічено, ЩО 

JI/інімальнuй річний еКО1l0мічний ефеюn від вnровад:ження єдем, вlL'содячи 3 
отРlLНШ/ИХ з офіційних д.жерел даних за 2012 р, складає 17, 012 дtлрд гривень. 

Відповідно до статті 10 законопроекту, джерелами фінансування 

впровадження та функціонування ЄДСМ визначено: 
- інвестицй, надані державному підприємству на впровадження та 

функціонування ЄДСМ (залучення інвестицій .,~ШЄ здійснюватись відповідно до 

чинного законодавства про інвестuційну діяльність - частина друга); 

- фінансові надходження державного підприємства від функціонування 

ЄДСМ; 

- інші надходження, не заборонені законодавством. 

Згідно з пояснювальною запискою впровадження ЄДСМ визнається 

інноваційна-інвестиційним проектом і не потребує видатків з державного 

бюджету та гарантій Уряду, а загальні витрати по впровадженню протягом двох 

років дорівнюватимуть 360-400 млн гривень. 
При цьому не надані пояснення щодо джерел інвестицій, умов їх надання 

та повернення. 

Щодо такого слід відмітити, Законом України «Про інвестинійну 

діяльність» передбачено, що інвестиційна діяльність здійснюєп,ся серед іншого 

на основі державного інвестування, у тому числі державної підтримки 

реалізації інвестиційних проектів, за рахунок коштів державного бюджету. 

Поряд з тим, встановлено, що інвестор має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій відповідно до 

законодавчих актів України. 
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За таких умов можна передбачити: якщо впровадження та 

функціонування ЄДСМ забезпечується центральним органом виконавчої влади, 

то ймовірне залучення коштів державного бюджету для реалізації такого 

проекту. 

Тим більше, зі змісту законопроекту незрозуміло, про яке державне 

підприємство йдеться. У разі створення нового державного підприємства 

Урядом або Уповноваженим органом згідно з вимогами статті 74 
Господарського кодексу України його належить наділити статутним капіталом, 

що в свою чергу потребуватиме бюджетних коштів. 

Крім того, не зазначено, що функціонування ЄДСМ має відбуватися на 

платній основі. Виходячи з пояснень, інформація ЄДСМ буде доступна до 

використання Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, 

центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування та іншими фізичними і 

юридичними особами як достовірне джерело для прийняття відповідних 

рішень, а науковими установами для розроблення стратегії розвитку та 

енергетичної безпеки держави. 

Такі підходи обумовлюють безоплатне використання інформації 

зазначеними органами. В іншому випадку користувачі, що утримуються з 

державного та місцевих бюджетів, мають вишукати бюджетні ресурси для 

оплати послуг ЄДСМ. 

Міністерство фінансів України звертає увагу, що реалізація законопроекту 

може потребувати додаткових видатків з державного бюджету, однак всупереч 

вимогам частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не 
надано належне фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції для досягнення збалансованості державного 

бюджету. Відтак, законопроект потребує додаткових розрахунків та 

обrрунтувань щодо створення функціонування ЄДСМ, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

комунальні послуги. 

Водночас, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, 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: 
І. Проект Закону України про Єдину державну систему моніторингу 

виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно

енергетичні ресурси і комунальні послуги (реєстр. N~ 3805 (доопрац.) 

від 17.04.2014), поданий народними депутатами України Бондаренком В,Д., 
Карташовим є.г., Кілінкаровим сл., Кириленком І.Г., Ландиком 8.1., 
Мирним О.Б., Сальдо В.В., Сухим Я.М., має вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року ві н 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

«Про ЗДlИснення державних закупівель» (щодо проведення процедури 

електронного реверсивного аукціону) (реєстр. N!! 4782 від 25.04.2014), поданий 
народними депутатами України Омельченком ВЛ. та Горі ною І.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується внести ЗМIІІИ дО Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження при ЗД1Исненні 

державних закупівель процедури електронного реверсивного аукціону, яка 

передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження 

ціни договору (лота). Зокрема, законопроектом встановлюється порядок 

проведення процедури електронного реверсивного аукціону та здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних 

майданчиків. 

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного 

та місцевих бюджетів, оскільки для участі у процедурі електронного 

реверсивного аукціону замовникам необхідно буде встановлювати відповідне 

програмне забезпечення або технічне обладнання для застосування 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису, про що 

також зазначає Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку. 

При цьому авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів У країни щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, а також 

унеможливлює проведення Міністерством фінансів оцінки вартісного впливу 

реалізації законопроекту на показники бюджетів. 

Разом з тим, частиною четвертою нової статті 39-11 законопроекту 

пропонується застосування Уповноваженим органом до операторів 

електронних майданчиків фінансових та адміністративних санкцій, а саме 

оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі: 

- 1 ОО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі одноразової 

необrpунтованої відмови від проведення реєстрації осіб, які бажають стати 

замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону; 
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- 1 ОО неоподатковуваних мінімумів !10ходів громадян - у разі порушення 

регламенту електронного майданчика. Санкція, передбачена в цьому пункті, 

застосовується окремо щодо кожного випадку порушення; 

- 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі одноразової 

необrрунтованої відмови від організації та проведення електронного 

реверсивного аукціону; 

- І ООО неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян та підлягають 

виключенню з реєстру операторів електронних майданчиків - у разі повторної 

необrpунтованої відмови вІД організації та проведення електронного 

реверсивного аукціону. 

Такі положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету 

(можуть призвести до збільшення доходів бюджету вІД надходження 

адміністративних штрафів). 

Належить також звернути увагу, що частиною третьою нової етапі 39-1 
законопроекту пропонується встановити, що процедура електронного 

реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником щодо 

товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України за поданням Уповноваженого органу. 

Міністерство фінансів зауважує, що вказане положення законопроекту, 

передбачаючи обов'язковість проведення процедури електронного 

реверсивного аукціону для певного переліку товарів, робіт і послуг, не містить 

жодного критерію для включення предмета закупівлі до такого переліку, що 

може призвести до зриву проведення закупівель замовниками, неможливості 

реалізації ними відповідних програм у разі, якщо замовники не матимуть умов 

доступу до мережі Інтернет, програмного забезпечення для застосування 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

Крім того, пунктом 6 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України 
від 10.04.2014 р. N!! І І 97-УІІ «Про здійснення державних закупівель» Кабінету 

Міністрів України доручено у двомісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

щодо електронних закупівель. 

Враховуючи вищезазначене, Міністерство фінансів не підтримує даний 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» (щодо проведення процедури 

електронного реверсивного аукціону) (реєстр. N!14782 від 25.04.2014), поданий 
народними депутатами України Омельченком ВЛ. та Горіною І.А., матиме 

вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків бюджетів на 

встановлення замовниками програмного забезпечення або технічного 

обладнання для застосування електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису, а також може призвести до збільшення доходів бюджету 
від надходження адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних 
правопорушень ). 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 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 

економічної політики. 

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

України «Про вибори народних депутатів України» (щодо парламентських 

виборів) (реєстр. N!! 4716 від 16.04.2014), поданий народними депутатами 

України Кравчуком ВЛ., Купчаком В.Р. та Кутовим В.Г. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

У законопроекті, шляхом внесення змін до статей 92 і 98 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України»", пропонується: 

- уточнити одну з вимог для визнання голосування неДІИСНИМ, 

зменшивши відсоток виявлених зайвих бюлетенів у скриньках з 5 % до З %; 
- зменшити 5-ти відсотковий прохідний бар'єр для політичних партій на 

парламентських виборах до З-х відсоткового прохідного бар'єру. 

Внаслідок таких змін можуть l�o-перше, почастішати випадки визнання 

голосування недійсним; по-друге, зросте кількість партій, які матимуть право 

на участь у розподілі депутатських мандатів. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація 
не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету 

України. 

При цьому, слід зазначити, що статтею 56 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» передбачено, що грошова застава, внесена 

партією або кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі 

в порядку самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів 

партія отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або 

кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі. В інших випадках 

грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення 

результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету 

України. 

Тому, у разі зменшення прохідного бар'єру, зменшиться кількість 

випадків, коли грошова застава буде перераховуватись до державного бюджету. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), як визначено частиною 

першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передба'lено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 
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(зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України зазначає, що доцільність прийняття 

законопроекту має визначатись з урахуванням європейських стандартів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» (щодо парламентських виборів) 

(реєстр. NQ 4716 від 16.04.2014), поданий народними депутатами України 

Кравчуком ВЛ., Купчаком В.Р. та Кутовим В.Г., має вплив на показники 

бюджету (може призвести до зменшення доходів державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до МИТІЮГ0 

кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом лікарських засобів 

та виробів медичного призначення (реєстр. NQ 4768 від 24.04.2014), поданий 
народними депутатами України Дудкою В.В., Шипком А.Ф., 

Развадовським в.Й., Єремеєвим І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування ввізним 

митом лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні та внесені до 

Державного реєстру лікарських засобів, а також вироби медичного призначення 
за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, відповідно до чинного 

законодавства фармацевтична продукція, що класифікується в ЗО товарній групі 

згідно з УКТ ЗЕД, оподатковується за нульовою ставкою ввізного мита. Разом з 

тим, на загальних підставах оподатковуються ввізним митом окремі вироби 

медичного призначення (наприклад, мікроскопи, прожектори, скляні пляшки), 

що не є предметами використання соціально незахищених категорій громадян. 

Таким чином, реалізація такої законодавчої ініціативи призведе до 

зменшення надходжень ввізного мита. За експертною оцінкою 

Мінфіну,недонадходження митних платежів до бюджету в розрахунку на рік 

становитимуть близько 64 млн грн на рік. 
Однак, авторами законопроекту не надано пропозицlИ змін до 

законодавчих 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 cTarri 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої cTarri 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Законопроектом передбачається набрання чинності відповідного закону 

через місяць з дня його опублікування. Це суперечить вимогам частини третьої 

cTarri 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів 
України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і 

пункту 4.5 cTarri 4 Податкового кодексу України. Крім того, відповідно до 
вимог частини другої cTarri 2 Закону України «Про Митний тариф України» 
закони України з питань встановлення нових або заміни діючих ставок ввізного 

мита набирають чинності не раніше, ніж з дати початку нового бюджетного 

періоду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що практика застосування пільгових умов оподаткування товарів призводить до 

ускладнення системи адміністрування податків, недонадходження податків до 

бюджету та створення різних схем податкової оптимізації, а відтак 
законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування митом лікарських засобів та виробів 

медичного призначення (реєстр. N!! 4768 від 24.04.2014), поданий народними 
депутатами України Дудкою В.В., Шинком А.Ф., Развадовським в.Й., 
Єремеєвим І.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів державного бюджету щодо митних платежів). 

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. 

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

України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору 

позивачів за подання позовів про відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення (реєстр. N!! 4765 
від 24.04.2014), поданий народним депутатом YKpaїH~ Бондарєвим К.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

позивачів за подання позовів про відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Відповідно до cTarri 4 Закону України «Про судовий збір» (далі - Закон) 

ставка судового збору із позовних заяв про відшкодування моральної шкоди 
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залежить від ціни позову становить від 0,2 розміру МІНІМальної заробітної 
плати (з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати) до 

І О відсотків ціни позову (з ціною позову понад І оо розмірів мінімальної 

заробітної плати). 

Належить зауважити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України судовий збір зараховується до спеціального 

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, встановлений Законом 

порядок зарахування судового збору спрямований на забезпечення подальшого 

утвердження конституційних гарантій незалежності судової влади, шляхом 

визначення окремого порядку фінансового забезпечення судів, передбаченого 

статтею 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та забезпечення 

належних умов для здійснення правосуддя. 

При цьому, за інформацією Державної судової адміністрації України 

бюджетні призначення на фінансове забезпечення органів судової влади, 

включаючи кошти судового' збору, забезпечують потребу в таких видатках 
лише ІІа рівні 50 відсотків. Тому, запропоноване законопроектом розширення 
кола пільговиків призведе до зменшення рівня фінансового забезпечення судів, 

що, на думку Мінфіну, є неприйнятним. 

Водночас, слід відмітити, що відповідно до норм статті 8 Закону України 
«Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю 

ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, 

зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором не надано фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (через десять днів з дня його опублікування) не відповідає 
вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. На зазначене 
також звертає увагу у своєму висновку Мінфін, а також відмічає, що вартісна 

величина впливу на бюджет залежатиме від кількості позовів про 

відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору позивачів за 

подання позовів про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення (реєстр. N24765 від 24.04.2014), 
поданий народним депутатом України Бондарєвим К.А., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду 

державного бюджету від судового збору, а відтак потребуватиме додаткових 

видатків загального фонду державного бюджету на функціонування органів 

судової влади). 

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

раніше І січня 20 І 6 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. 

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

Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на окремі 

види інновац1ИНОЇ діяльності (реєстр. N24762 від 24.04.2014), поданий 

народними депутатами України Кужель О.В., Шевчуком О.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонуються зменшити ставки збору за користування 

радіочастотним ресурсом з метою зменшення податкового тиску на операторів 

телекомунікаЦlИ, які користуються радіочастотним ресурсом України для 

надання телекомунікаційних послуг, та встановити ставки збору на рівні 

2013 року з урахуванням індексу інфляції (1,083). 
Належить звернути увагу, що передбачене Законом України 

від 27.03.2014 N21166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні» збільшення ставок 

податків і зборів, у тому числі і ставок збору за користування радіочастотним 

ресурсом, пов'язано з необхідністю наповнення державного бюджету в умовах 

економічної кризи. 
За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту призведе до втрат доходів державного бюджету у другому 

півріччі 2014 року в сумі 340 млн гривень. 
Незважаючи на ймовірні втрати доходів державного бюджету, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає ВlІмогам 

Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 
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Верховної Ради України (частина третя статті 91). Передбачена законопроектом 
дата набрання чинності відповідним законом (3 дня, наступного за днем його 
опублікування) не узгоджується 3 частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України. 

Крім того, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зауважує, зокрема, таке: радіочастотний ресурс є обмеженим державним 

ресурсом, за який повинна справлятися належна плата до бюджету; державне 

регулювання у сфері мобільного зв'язку сприяє обмеженню конкуренції, що 

створює передумови отримання додаткових доходів мобільними операторами, 

відповідно підвищення ставок збору за радіочастотний ресурс є по суті платою 

за монопольне становище; аналіз фінансових показників господарської 

діяльності мобільних операторів свідчить про те, що мобільні оператори, не 

підвищуючи тарифів, мають змогу забезпечувати високу рентабельність галузі. 

Зважаючи на наведене, Мінфін вважає, що запропоноване 

законопроектом зменшення ставок збору за користування радіочастотним 

ресурсом майже у двічі у сучасних умовах не вбачається можливим, а відтак не 

підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо зменшення податкового тиску на окремі види інноваЦlИНОЇ 

діяльності (реєстр. N!! 4762 від 24.04.2014), поданий народними депутатами 

України Кужель О.В., Шевчуком О.Б., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного бюджету від збору за 

користування радіочастотним ресурсом). 

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. 

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

Податкового кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами) 

(реєстр. N!! 4775 від 24.04.2014), поданий народними депутатами України 

Дерев'янком Ю.Б., Шевченком Л.В., Канівцем О.Л. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонуються ввести новий місцевий збір (збір за 

операції поводження з відходами), ставки якого будуть встановлюватись 

місцевими радами, а кошти від якого зараховуватимуться до місцевого 
бюджету. Також проектом визначаються платники, база оподаткування, 
порядок обчислення та сплати даного збору. 
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Законопроектом пропонується набрання чинності відповідного закону з 

1 січня 2015 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо збору за операції 

поводження з відходами). 

У зв'язку з цим слід зазначити, що на розгляд Верховної Ради України 

авторами цього законопроекту подано системно пов' язаний з ним проект 

закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо збору за 

операції поводження з відходами) за реєстр. N~ 4774. Отже, такі законопроекти 
належить розглядати взаємоузгоджено. 

При цьому, вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину 

бюджету неможливо визначити з зв'язку з відсутністю вихідних даних. Крім 

того, Міністерство фінансів України зауважує, що авторами законопроекту на 

надано фінансово-економічних розрахунків впливу запропонованих змін на 

господарську діяльність платників екологічного податку. 

Загалом Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, що положення 

законопроекту спрямовані на збільшення доходів бюджету, та не підтримує 

прийняття проекту закону, оскільки порушені розробниками питання доцільно 

здійснювати не шляхом збільшення кількості місцевих зборів, що в свою чергу 

суперечить завданням Програми Уряду в частині скорочення кількості місцевих 

податків і зборів, а в площині удосконалення договірних відносин між 

власниками джерел утворення побутових відходів та виконавцями послуг 

вивезення таких відходів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо збору за операції поводження з відходами) (реєстр. N!! 4775 
від 24.04.2014), поданий народними депутатами України Дерев'янком Ю.Б., 
Шевченком А.В., Канівцем о.л. та іншими, матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів від 

запровадження збору за операції поводження з відходами. 

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. 

1.2.42. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про співробітництво 

територіальних громад (реєстр. N!! 4756 від 23.04.2014), поданий Кабінетом 
Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом визначаються організаЦlИно-правові засади 

співробітництва територіальних громад, принципи, механізми, державне 
стимулювання, фінансове забезпечення та моніторинг. Його прийняття, як 
зазначається у пояснювальній записці, сприятиме вирішенню спільних проблем 

67 



жипєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективному 

наданню послуг місцевому населенню, сприятиме розвитку регіонів. Для 

забезпечення такої мети у законопроекті пропонується здійснювати 

співробітництво територіальних громад у формі: 

1) делегування одному із суб'єктів співробітництва іншими суб'єктами 

співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів; 

2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності 
суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 

ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) суб'єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності -
інфраструктурних об'єктів; 

4) утворення суб'єктами співробітництва спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об'єктів; 

5) утворення суб'єктами співробітництва спільного органу управління для 
спільного виконання визначених законом повноважень. 

Реалізація таких форм співробітництва безпосередньо пов'язана з 

використанням коштів місцевих бюджетів, що визначено у стаПІ 16 
законопроекту. 

При цьому, у разі прийняпя рішення про утворення спільних 

комунальних підприємств, установ та організацій та/або спільного органу 
управління для спільного виконання визначених законом повноважень, Їх 
виконання потребуватиме вишукання додаткових ресурсів з місцевих бюджетів 

суб'єктів співробітництва. 

Крім того, одним з напрямів державного стимулювання співробітництва 

як передбачено у стапі 15 законопроекту запропоновано надання субвенцій 
місцевим бюджетам суб'єктів співробітництва, що забезпечується за рахунок 

державного бюджету. 

Водночас, слід звернути увагу, що при встановленні термінів набрання 

чинності договором про співробітництво належить окремо обумовити питання 

фінансового забезпечення відповідних заходів, узгодивши положення частини 

четвертої стапі 9 та частини другої стапі 16 законопроекту. 
Міністерство фінансів України підтримує прийняпя законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про співробітництво територіальних громад 

(реєстр. N2 4756 від 23.04.2014), поданий Кабінетом Міністрів України, має 
вплив на показники бюджетів (може призвести· до збільшення видатків 

державного та місцевих бюджетів) і має реалізовуватись у межах коштів, 

затверджених законом про державний бюджет або рішенням про місцевий 

бюджет на відповідний бюджетний період, згідно з вимогами Бюджетного 
кодексу України. 

У разі прийняпя відповідного закону, він може вводиться в дію У 
терміни, визначені автором законопроекту. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про вибори народних депутатів України» (щодо протидії 

зловживанню пасивним виборчим правом) (реєстр. N!! 4729 від 17.04.2014), 
поданий народним депутатом України Петьовкою В.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

У законопроекті, шляхом внесення змін до Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» пропонується, зокрема, збільшити суму грошової 

застави: 

- для партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у 

загальнодержавному окрузі з тисячі до двох тисяч розмірів мінімальної 

заробітної плати; 

- для партії, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі 
або кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі з десяти 

до п'ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати. 

Крім того, новою частиною 6-1 статті 56 згаданого закону 

передбачається, що у разі відмови від балотування або прийняття рішення про 

скасування реєстрації кандидата в народні депутати України грошова застава у 

восьмиденний строк з дня такої відмови або прийняття такого рішення 

перераховується до Державного бюджету України. 

Відтак, реалізація проекту закону може призвести до збільшення доходної 

частини державного бюджету. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» (щодо протидії зловживанню 

пасивним виборчим правом) (реєстр. N!! 4729 від 17.04.2014), поданий народним 
депутатом України Петьовкою В.В., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів державного бюджету). 

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. 

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

законів України (щодо приведення у відповідність із Конституцією України та 

іншими законами законодавства про політичні партії) (реєстр. N!! 4606 
від 31.03.2014), поданий народним депутатом України Петьовкою В.В. 
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ВідмітИJШ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Проектом закону шляхом внесення змін до законів України <<Про політичні паprll», 

<<Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядуванню>, 

<<Про Регламент Верховної Ради України» та <<Про СТ81Ус народного депутата Украlliи» 

пропонується, зокрема: 

- надати право політичній партії приймати рішення про дострокове припинення 
повноважень народного депугата Укра'lliи, що був обраний від політичної партії у разі 

його не ВХО,lDКення до складу депутатської фракції цієї політичної партії або 

виходу із складу такої фракції; 

- заборонити державним службовцям та службовцям в органах місцевого 
самоврядування бути членами політичних партій; 

- члени політичної партії, що заборонена, протягом п'яти років з дня 

набуття чинності рішенням про заборону політичної партії не можуть займати 

посад в органах державної влади та місцевого самоврядування, перебувати на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також не 

можуть бути зареєстровані кандидатами на всіх видах виборів, тощо. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація 

не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

При цьому, частина п'ята статті 1 Закону України «Про статус народного 
депутата України» встановлює, що звання народного депутата із зазначенням 

порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним 

довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного 

депутата відповідно до пунктів 1-4, б статті 4 цього Закону. Оскільки, змін до 
цієї статті не запропоновано, то звання народного депутата буде зберігатись 

довічно і за тими депутатами, які були відкликані політичними партіями, 

внаслідок невходження їх до складу цих партій або виходу із них. 

Тому, зазначене призведе до збільшення кількості осіб, на яких 

розповсюджуватимуться гарантії трудових прав народного депутата України, 

а саме: право на призначення пенсії, медичне забезпечення, обрахування стажу, 

тощо, як визначено статтею 20 Закону України «Про статус народного депутата 
України». 

Відтак, реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових 

коштів з державного бюджету на забезпечення соціальних гарантій народним 

депутатам, які були відкликані політичними партіями. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтуваНIІЯ (включаючи відповідні розрахунки), як визначено частиною 

першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу, 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. 
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Міністерство фінансів України зазначає, що проект закону потребує 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо приведення у відповідність із Конституцією України та іншими законами 

законодавства про політичні партії) (реєстр. N!! 4606 від 31.03.2014), поданий 
народним депутатом України Петьовкою В.В., має вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо забезпечення невтручання в 

діяльність суддівського самоврядування в Україні) (реєстр. N!!4771 
від 24.04.2014), поданий народними депутатами України Стаднійчуком Р.В., 
Лабунською А.В. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 122 та 128 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», якими надається право органам 

суддівського самоврядування встановлювати факти втручання з боку будь-яких 

осіб в діяльність суддівського самоврядування чи здійснення впливу або тиску 

на прийняття рішень зборами суддів відповідних судів. 

При цьому, прийняті у вказаних умовах рішення зборів суддів 

відповідних судів вважаються недійсними, а відповідні збори суддів такими що 

не відбулися. 

Як зазначено в пояснювальні записці до законопроекту, його реалізація 
не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Разом з тим, нормами законопроекту передбачається, що забезпечення 

безпеки діяльності та недопущення випадків втручання у діяльність 

суддівського самоврядування, зокрема під час обрання голів, заступників голів, 

секретарів палат відповідних суддів, ЗДlИснюватиметься структурними 

підрозділами органів внутрішніх справ України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає, 

що реалізація вищезазначеного потребуватиме збільшення чисельності 

працівників органів внутрішніх справ України, та відповідно і додаткових 

видатків державного бюджету на забезпечення Їх діяльності. 
Відтак, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до даного 
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законопроекту належить подати фінансово-економічне обгрунтування з 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, однак така інформація 

відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу П «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, 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. 

Загалом Міністерство фінансів України в межах компетенції зазначає, що 

у вказаній редакції законопроект не може бути прийнятий. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо забезпечення невтручання в діяльність 

суддівського самоврядування в Україні) (реєстр. N!! 4771 від 24.04.2014), 
поданий народними депутатами України Стаднійчуком р.в., Лабунською А.В., 

має вплив на показники бюджету (збільшить видатки 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

України «Про засади державної мовної політики» щодо порядку застосування 

мов в Україні (реєстр. NQ 4628 від 03.04.2014), поданий народними депутатами 
України Тігіпком С.Л., Фабрикант с.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. 

Законопроектом пропонуєгься визначити російську мову - офіційною 

мовою на всій території України. При цьому, законопроект вводить в базовий 

закон про мови поняття офіційної мови. 

Так, зокрема, офіційною визначається мова застосування якої є 

допустимим при здійсненні повноважень органами державної влади, органами 
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місцевого самоврядування, в державних та комунальних підприємствах, 

установах та організаціях, у державних та комунальних закладах освіти, науки, 

культури, засобах масової інформації, у сферах зв'язку та інформатизації, 

інших публічних сферах суспільного життя на всій території України. 

За визначенням автора законопроекту, його прийняття не впливатиме на 

видаткову частину державного та місцевих бюджетів. 
Проте, як зазначено у експертному висновку Міністерства фінансів 

України, запровадження зазначеного законопроекту призведе до збільшення 

видаткової части державного бюджету, зокрема, для вивчення мов у закладах 

освіти, ведення мовлення телерадіоорганізаціями, поширення офіційної 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, публікування актів місцевих органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування, ведення діловодства і документації органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, розповсюдження 

офіційних оголошень і повідомлень, оформлення документів про вибори та 

референдум тощо. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради України та частини першої 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, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу 11 «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, 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. 

Загалом Міністерство фінансів України в межах компетенції вважає 

прийняття такого законопроекту не доцільним. При цьому, зауважується, що 

постановою Верховної Ради України від 04.03.2014 р. N2851-VII утворена 

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з підготовки проекту 
закону про розвиток і застосування мов в Україні. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади державної мовної політики» щодо порядку застосування мов в 
Україні (реєстр. N!! 4628 від 03.04.2014), поданий народними депутатами 
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України Тігіпком сл., Фабрикант С.С., має вплив на показники бюджету 

(збільшить видатки 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 від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

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

України «Про громадянство України» щодо спрощення порядку прийняття до 

громадянства України (реєстр. N~ 4569 від 26.03.2014), поданий народними 
депутатами України Полочаніновим В.Г., Геращенко І.В., Тарасюком Б.І. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

Законопроектом пропонується визначити спрощений порядок прийняття 

до громадянства України громадян Російської Федерації. 

Відповідно до законопроекту на час тимчасової окупації збройними 

формуваннями Російської Федерації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь для отримання громадянства таким особам не потрібно проживати 

на території України протягом визначеного чинним законодавством часу, не 

потрібен дозвіл на еміграцію та не вимагатиметься знання державної мови. 

При цьому, особа бере на себе зобов'язання протягом двох років після 

набуття громадянства опанувати державну мову в обсязі, достатньому для ії 

розуміння та спілкування, що підтверджується складанням автоматизованого 

тесту. 

Разом з тим, встановлено припис, згідно з яким невиконання такою 

особою зобов'язання опанувати державну мову протягом двох років після 

набуття громадянства, є підставою для втрати громадянства України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Проте, нормами законопроекту встановлено, що для визначення рівня 

володіння державною мовою або їі розуміння, достатнього для спілкування, 

Національна академія наук України має розробити автоматизований тест. 

За висновком Міністерства фінансів України реалізація положень 

законопроекту може призвести в подальшому до необхідності створення 

закладів, в яких буде здійснюватися автоматизоване тестування для визначення 

рівня володіння державною мовою або ії розуміння. 

Так, зазначається, що у разі створення по одному такому закладу у м. 

Києві та обласних центрах обсяг видатків на їх утримання за рахунок 

бюджетних коштів може сстановити близько 80 млн гривень. 
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Загалом Міністерство фінансів України вважає, що виконання положень 

законопроекту впливатиме на видаткову частину державного бюджету та 

виконання закону про Державний бюджет України на 2014 рік, а відтак 

потребує доопрацювання і визначення обсягу видатків на його реалізацію, тому 

прийняття законопроекту в поданій редакції не підтримується. 

Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої статті 9 І 
Регламенту Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни 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, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу 11 законопроекту, цей закон набирає 
чинності з дня 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. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про громадянство У країни» щодо спрощення порядку прийняття до 

громадянства України (реєстр. NQ 4569 від 26.03.2014), поданий народними 

депутатами України Полочаніновим В.Г., Геращенко І.В., Тарасюком Б.І., має 

вплив на показники бюджету (збільшить видатки бюджетів). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

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

Кримінального процесуального кодексу України та Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо порядку звільнення від відбування покарання 

(реєстр. NQ 4764 від 24.04.2014), поданий народним депутатом України 
Бондарєвим К.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 
Комітет з питань верховенства права та правосуддя. 
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Законопроектом пропонується доповнити статтю І S3 Кримінально
виконавчого кодексу України новою нормою, передбачивши негайне 

звільнення засудженого від відбування покарання з моменту отримання 

установою виконання покарань відповідних документів. 

Крім того, передбачається внести зміни до статті S39 Кримінального 
процесуального кодексу України в частині забезпечення обов'язкового 

доставлення у судове засідання засудженого, який відбуває покарання у місцях 

позбавлення волі, крім випадків коли за станом здоров'я така особа не може 

бути доставлена, та пропонується здійснення негайного надсилання копії 

ухвали суду після її проголошення до адміністрації установи виконання 

покарання, де перебуває засуджений. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує джерел додаткового фінансування, а отже і збільшення бюджетних 

витрат. 

За висновком Міністерства фінансів забезпечення обов'язкового 

доставлення засудженого у судове засідання може потребувати додаткових 

видатків державного бюджету на конвоювання таких осіб та ЇХ охорону. 

З огляду на вплив відповідного положення законопроекту на показники 

бюджету, така пропозиція Міністерством фінансів України не підтримується та 

звернуто увагу на відсутність фінансово-економічного обrpунтування щодо 

додаткових видатків державного бюджету і пропозицій про джерела їх 

покриття. 

Слід зазначити, що згідно з Законом України «Про Національну гвардію 

України» виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту та/або 

засуджених до позбавлення волі, а також забезпечення охорони осіб, які 

тримаються під вартою, під час судових засідань у судах забезпечується 

Національною гвардією України. 

Отже, 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 з 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, однак така інформація 
відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

законопроекту цей закон набирає чинності через І О днів з дня 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 1S 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: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України 

щодо порядку звільнення від відбування покарання (реєстр. N!! 4764 
від 24.04.2014), поданий народним депутатом України Бондарєвим К.А., має 
вплив на показники бюджету (збільшить витрати 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 - 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 

верховенства права та правосуддя. 

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

України «Про охорону культурної спадщини» щодо обліку об'єктів культурної 

спадщини (реєстр. N!! 4634 від 04.04.2014), поданий народним депутатом 

України Бригинцем О.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону У країни 

«Про охорону культурної спадщини», згідно якими встановлюється механізм 

виявлення, обліку та державної реєстрації об'єктів культурної спадщини. 

Як зазначено в пояснювальні записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Разом з тим, статтею 18 законопроекту передбачається проведення 

державної історико-культурної експертизи, яка здійснюється з метою 

визначення відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям пам'ятки 

певної категорії. 

При цьому, організатором такої експертизи є центральний орган 

виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а проводити ЇЇ можуть 

відповідні органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини в 

межах своїх повноважень та окремі експерти, групи експертів та експертні 

ради. 

А також, нормами законопроекту створюється Державний центр 

документації культурної спадщини, який є спеціалізованою державною 

установою, щО ВИКОНУЄ функції щодо збереження облікової, науково-дослідної, 

науково-проектної документації та баз даних щодо пам'яток культурної 

спадЩИНИ, та підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері 

охорони культурної спадщини та вважається галузевим архівом. 

Крім того, статтею 27 законопроекту визначається, що кожна пам'ятка 
підлягає обов'язковому обстеженню не менше ніж один раз на три роки. 

Результати обстеження оформлюються у вигляді актів технічного огляду, що 
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зберігаються з обліковою документацією відповідними органами охорони 

культурної спадщини. 

Відтак, реалізація вищезазначених положень законопроекту 

потребуватиме додаткових коштів державного бюджету. 

Згідно з частиною третьою стаїГі 91 Регламенту Верховної Ради України 
та частиною першою стаїГі 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, однак така інформація 
відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої стаїГі 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 прийняrrя, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняrrя законопроекту вплине на видаткову частину державного 

бюджету та про не підтримку в межах компетенції цього законопроекту. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про охорону культурної спадщини» щодо обліку об'єктів культурної 

спадщини (реєстр. N2 4634 від 04.04.2014), поданий народним депутатом 

України Бригинцем О.М., має вплив на показники бюджету (збільшить видатки 

державного бюджету). 

У разі прийняrrя 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 
прийняrrя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про створення організащино

технічної бази та вивільнення додаткових каналів мовлення для запровадження 

другого телевізійного каналу суспільного телебачення України (реєстр. N!! 4541 
від 25.03.2014), поданий народним депутатом України Княжицьким МЛ. 
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Відмітили 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаuії. 

Законопроектом встановлюється особливості створення другого 

телевізійного каналу суспільного телебачення України, а також порядок 

ЗДlиснення ним мовлення до набрання чинності Законом України 

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (слід зазначити, що 

Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» 

15 травня 2014 року набрав чинності). 
Так, частиною першою статті 4 законопроекту визначено, що другий 

телеВ1ЗlИНИЙ канал суспільного телебачення України створюється на 

матеріальній базі Національної телекомпанії України та функціонує як 

відокремлений підрозділ на підставі Положення про другий телевізійний канал 

суспільного телебачення України, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України. 

Для забезпечення його діяльності нормами законопроекту визначається 

процедура вивільнення та виділення каналів мовлення (радіочастот) для 

другого телевізійного каналу суспільного телебачення України, включаючи 

передачу суспільному мовнику каналів мовлення, виділених Приватному 

акціонерному товариству «Телеканал «Інтер». 

Крім того, законопроектом встановлюється порядок формування 

керівного складу та наглядової ради другого телевізійного каналу суспільного 

телебачення України. 

Відповідно до норм законопроекту діяльність другого телевізійного 

каналу суспільного телебачення України фінансується за рахунок коштів 

Державного бюджету України, виділених Національній телекомпанії України, а 

також за рахунок надходжень від розміщення реклами, продажу власної теле- і 

радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами, а 

також добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних 

осіб, крім анонімних. 

За інформаці є Міністерства фінансів України реалізація законопроекту 

потребуватиме вишукування додаткових коштів державного бюджету у сумі 

понад 168 млн грн в розрахунку на рік. 
Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої статті 91 

Регламенту Верховної Ради України та частини першої 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, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ІІІ законопроекту, цей закон набирає 

чинності з моменту його офіційного оприлюднення. 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 
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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 норми законопроекту щодо фінансування другого телевізійного каналу 

суспільного телебачення України за рахунок коштів державного бюджету 

суперечать статті 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якою 

заборонено будь-яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацш 

органами державної влади. З огляду на зазначене, обмеження прямого впливу 

держави на діяльність суспільного телебачення України фінансове 

забезпечення його функціонування має здійснюватися за рахунок коштів, які є 

альтернативними коштам загального фонду державного бюджету. 

Тому, на думку Міністерства фінансів, прийняття даного законопроекту в 

поданій редакції не підтримується. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про створення організаційно-технічної бази та 
вивільнення додаткових каналів мовлення для запровадження другого 

телевlЗlИНОГО каналу суспільного телебачення України (peecTp . .N~ 4541 
від 25.03.2014), поданий народним депутатом України Княжицьким м.л., має 
вплив на показники бюджету (збільшить видатки державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо додаткового 

джерела фінансування робіт із добудови об'єктів незавершеного будівництва), 

(peccTp . .N~ 4714 від 16.04.2014) поданий народним депутатом України 

Фаєрмарком с.о. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

Згідно із законопроектом для покращення ситуації на ринку житла та 

житлових умов громадян України пропонується за рахунок коштів, що 

вносяться замовниками нового будівництва у якості пайової участі в розвиток 

інфраструктури міст, також здійснювати фінансування робіт із добудови 

об'єктів незавершеного будівництва, зокрема, будівництво яких здійснювалося 

із залучеНІ/ЯМ коштів фізичних осіб. 
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У пояснювальнlИ записці до законопроекту зазначається, що реалізація 

його положень не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Водночас слід зазначити, що згідно з пунктом 4-1 частини першої 

статті 71 Бюджетного кодексу України кошти пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», зараховуються до бюджету 

розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду місцевого бюджету, 

і використовуються за напрямами, визначеними у статті І О зазначеного Закону. 

Тобто, реалізація законодавчої пропозиції щодо розширення сфери 

спрямування коштів, буде мати вплив на видатки місцевих бюджетів, оскільки 

йдеться про використання їх спеціального фонду. При цьому, обсяг пайової 

участі не пропонується збільшити. 

Відтак, спрямування частини коштів пайової участі для здійснення робіт 

із добудови об'єктів незавершеного будівництва призведе до зменшення частки 

витрат на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

населеного пункту, що в свою чергу матиме наслідком відтермінування 

введення в експлуатацію таких об'єктів або залучення інших коштів місцевих 

бюджетів для їх своєчасного завершення. 

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

законопроекту не надано належного фінансово-економічного обrрунтування, 

включаючи відповідні розрахунки, відсутність яких унеможливила проведення 

Міністерством фінансів України вартісної оцінки впливу на показники 

місцевих бюджетів. 

Загалом Мінфін не підтримує прийняття законопроекту. 

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 раніще початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Виходячи із змісту законопроекту та зважаючи, що законодавство не 

містить терміну «задоволення будівельних потреб» і беручи до уваги вимоги 

Бюджетного кодексу України, доцільно було б запропонувати зміни до частини 

другої та частини десятої статті 40, де йдеться про напрями використання 
коштів пайової участі. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо додаткового джерела 

фінансування робіт із добудови об'єктів незавершеного будівництва) 

(реєстр. H~ 4714 від 16.04.2014), поданий народним J\епутатом України 

Фаєрмарком с.о., має вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення видатків місцевих бюджетів). 

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

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

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законодавчих актів України щодо зменшення витрат при оформленні прав на 

землю (реєстр. N!! 4152 від 17.02.2014), поданий народними депутатами України 
Пилипенком ВЛ., Кулінічем 0.1. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оцінку земель» та Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про державне мито». 

Зокрема, законопроектом запропоновані норми щодо скасування 

державного мита за державну реєстрацію права власності на земельні ділянки. 

Також, передбачається скасувати оплату окремих адміністративних 

послуг з внесення відомостей, змін до них, надання відомостей щодо державної 

реєстрації земельної ділянки, обмеження у використанні земель, державної 

реєстрації прав та Їх обтяжень на земельні ділянки, права власності на нерухоме 

майно (крім земельних ділянок). 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 24 частини другої статті 29 
Бюджетного кодексу України плата за надання адміністративних послуг 

зараховується до доходів загального фонду державного бюджету. 

Крім того, змінами до статей 5 та 13 Закону України «Про оцінку земель» 
запропоновано при спадкуванні земельних ділянок застосувати нормативну 

грошову оцінку одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 

пасовищ і багаторічних насаджень), проведену станом на 01.07.1995 р. Слід 

зазначити, що на сьогодні при визначенні нормативної грошової оцінки земель 

застосовується коефіцієнт індексації, величина якого розраховується за 

індексом споживчих цін за попередній рік (стаття 289 Податкового кодексу 
України) та коефіцієнт І ,756, передбачений для врахування змін у рентному 
доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників 

нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 01.07.1995 року. 
Таким чином, при спадкуванні земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення матиме місце зниження бази оподаткування, пов'язаної з 

оформленням прав на зазначені земельні ділянки. 

Зважаючи на викладене, законодавчі пропозиції при Їх реалізаЦI1 

матимуть вплив на показники бюджету, а саме зменшуватимуть надходження 

державного та місцевих бюджетів. 
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Проте, розробником всупереч вимогам cTaтri 27 Бюджетного кодексу 
України та статгі 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. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту в межах компетенції пропонує направити його на 

доопрацювання та висловлює зауваження по суті законодавчих пропозицій. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зменшення витрат при оформленні прав на землю 

(реєстр. И!! 4152 від 17.02.2014), поданий народними депутатами України 

Пилипенком в.п., Кулінічем 0.1., має вплив на показники бюджету (зменшує 
надходження бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

чинність, Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах 

України» (реєстр. И~ 4442 від 14.03.2014), поданий народними депутатами 

України Пинзеником В.М. та Матіос М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законопроектом пропонується скасувати Закон України 

«Про господарську діяльність у Збройних Силах України» та позбавити Збройні 

Сили України законодавчих підстав на здійснення господарської діяльності. 

Крім того, прикінцевими положеннями законопроекту передбачається 

зобов'язати Кабінет Міністрів України визначити перелік майна невійськового 

призначення Збройних Сил України для передачі до сфери Уllравління 

міністерств та Фонду державного майна, а також визначити перелік майна 

Збройних Сил, що підлягає приватизації за процедурою відкритих аукціонів. 

Слід зазначити, що господарська діяльність у Збройних Силах України 

згідно із Законом України «Про господарську діяльність у Збройних Силах 

України» - це діяльність військових частин, установ та організацій, пов'язана із 
забезпеченням Їх повсякденної житгєдіяльності, що передбачає ведення 

83 



підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання 
послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна та 

ЗДlИснюється з метою одержання додаткових джерел фінансування 

життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні їх бойової та 

мобілізаційної готовності та не повинна негативно позначатися на Їх 

боєготовності та боєздатності. Крім того, дія зазначеного Закону поширюється 

на інші військові формування та Держспецзв'язку. 

Згідно з пунктами 15 та 23 частини першої статті 2 та частиною третьою 
статті 29 Бюджетного кодексу України кошти отримані бюджетними 

установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та 

благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку 

продукції чи майна та іншої діяльності, - є власними надходженнями 

бюджетних установ та зараховуються до спеціального фонду державного 

бюджету. Види та напрями використання власних надходжень бюджетних 

установ регламентовано частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу 
України. 

Так, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
передбачено надходження спеціального фонду від господарської діяльності 

ВlИськових частин та інших бюджетних установ в сфері управління 

Міноборони та інших силових структур у сумі 968,4 млн грн, з яких 

Міноборони - 803,6 млн гривень. 
Як зазначає Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку до законопроекту, за рахунок зазначених надходжень Міноборони у 

2014 році забезпечуватиметься здійснення 16-85 % видатків медичних та 

санаторно-курортних закладів, 17-20 % видатків військово-навчальних та 

культурно-просвітницьких закладів та І 00% видатків об'єктів військового 

господарства (домоуправлінь, гуртожитків, їдалень, пралень, гуртків, курсів 

тощо), у тому числі утримується 7,2 тис. працівників Збройних Сил. 
Також зазначається, що Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» передбачено зарахування 884,8 млн грн від реалізації 

надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого 

військового майна Збройних Сил України до доходів державного бюджету 

(50 % до загального фонду державного бюджету та 50% до спеціального фонду 
державного бюджету із спрямуванням на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України), а також можливість зарахування 

понадпланових надходжень від реалізації надлишкового військового майна 

Збройних Сил та земельних ділянок до спеціального фонду (із спрямуванням на 

реалізацію першочергових заходів з реформування і розвитку Збройних Сил 

України). 

За висновком Міністерства фінансів України, реалізація законопроекту 

може призвести до втрат доходів державного бюджету у загальній CYl\li 

І 853,2 млн грн (в умовах 2014 року), у тому числі отриманих від господарської 
діяльності військових частин та інших бюджетних установ Збройних Сил 

України, інших військових формувань та Держспецзв'язку 968,4 млн грн, 
від реалізації надлишкового військового майна та земель оборони 
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884,8 млн гривень. При цьому зауважено, що додаткові джерела надходжень 
для покриття зазначених втрат державного бюджету відсутні. 

З огляду на зазначене, наголошується, що реалізація законопроекту буде 

мати наслідком позбавлення Міноборони та інших силових структур джерел 

фінансування та призупинення діяльності ряду військових частин та інших 

бюджетних установ (військово-медичних, санаторно-курортних, військово

навчальних, культурно-просвітницьких закладів, у тому числі витрат на оплату 

праці працівників та будівництво житла для військовослужбовців). 

З урахуванням висловлених зауважень Міністерством фінансів України 

законопроект не підтримується. 

Всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту не надано фінансово

економічних обгрунтувань (розрахунків), а також пропозицій 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 передба<Іено, 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 момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» 

(реєстр. N!! 4442 від 14.03.2014), поданий народними депутатами України 

Пинзеником В.М. та Матіос М.В., має вплив на показники бюджету (зменшує 

надходження державного бюджету за загальним та спеціальним фондами та 

потребує визначення джерел покриття видатків загального фонду державного 

бюджету на оборону, обсяг яких збільшиться). 

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 

національної безпеки і оборони. 

1.2.54. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України 

«Резервістська армія Українн» (реєстр. N!! 4705 
народним депутатом України Катеринчуком М.д. 

Відмітили: 

про Народне ополчення 

від 15.04.2014), внесений 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 
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Законопроектом пропонується визначити загальні засади створення та 

діяльності Народне ополчення «Резервістська армія України». Зокрема, 

передбачається: 

- утворення Народного ополчення як громадського об'єднання зі 

спеціальним статусом збройного формування, що є частиною Збройних Сил 

України (стаття 1 законопроекту); 
- формування загонів ополчення за територіальним принципом та місцем 

постійного проживання ополченців (стаття 4 законопроекту); 
зобов'язати ополченців за власний рахунок забезпечувати себе 

ВІИськовою формою одягу, продовольством, зброєю, боєприпасами та 

військовим устаткуванням у мирний час, в особливий період здійснювати за 

рахунок держави забезпечення ополченців на рівні військовослужбовців 

(статті 8, 9 законопроекту); 
- необхідність проходження ополченцями щорічної військової підготовки 

на базі військових частин Збройних Сил України за рахунок кощтів державного 

бюджету (стаття 8 законопроекту); 
- можливість залучення загонів ополчення на платній договірній основі 

для участі в охороні громадського порядку, захисту життя і здоров'я громадян, 

а також рятування людей і майна під час надзвичайних обставин (стаття 7 
законопроекту ); 

надати гарантії, пільги та компенсації ополченцям (стаття 1 О 
законопроекту), що включає в т.ч. і безоплатне медичне та пільгове санаторно

курортне забезпечення ополченців (членів сімей загиблих ополченців) у 

закладах Міноборони, а також щорічні основні відпустки тривалістю 

30 календарних днів за місцем Їх постійної роботи; 
- пенсійне забезпечення ополченців, які брали участь в Народному 

ополченні більше 20 років відповідно до Закону України «Про пенсійне 

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

(стаття 11 законопроекту); 
- право на отримання одноразової грошової допомоги (стаття 12 

законопроекту). 

Слід зауважити, що законодавством з метою комплектування Збройних 

Сил України та інших військових формувань у мирний та воєнний час 

передбачено можливість проходження громадянами України в добровільному 

порядку служби у військовому резерві. При цьому фінансове і матеріальне 

забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у військовому 

резерві, а також соціальний захист резервістів під час виконання обов'язків 

служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку зазначає, що 

реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету у мирний час на забезпечення щорічної регулярної військової 

підготовки ополченців, у тому числі оплату Їх перевезення до місць підготовки; 

безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах; пільгове 

санаторно-курортне забезпечення ополченців (членів сімей загиблих 

ополченців); виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або 

настання інвалідності під час проходження щорічної підготовки або у зв'язку з 
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участю в обороні держави; виготовлення посвідчень, а також виплату пеНСІИ 

ополченцям з вислугою понад 20 років або призначення пенсій на пільгових 
умовах. 

Крім того, в особливий період реалізація законопроекту буде потребувати 

видатків державного бюджету на забезпечення ополченців за нормами 

забезпечення військовослужбовців. 

Також, Міністерство фінансів України зауважує, що обсяг додаткових 

видатків буде залежати від фактичної чисельності особового складу Народного 

ополчення, тривалості щорічної військової підготовки, кількості осіб, що 

потребуватимуть медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування 

тощо. За відсутності конкретних кількісно-вартісних показників забезпечення 

підготовки та соціального захисту особового складу Народного ополчення 

Міністерство фінансів не в змозі обрахувати вартісну величину впливу 

законопроекту на показники бюджету. 

Міністерством фінансів України в межах компетенції зазначений 

законопроект не підтримується. 

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 момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Народне ополчення «Резервістська армія 
України» (реєстр. N!! 4705 від 15.04.2014), внесений народним депутатом 

України Катеринчуком М.Д., має вплив на показники бюджету 

(збільшує витрати бюджету). 

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

вводитися в дію не раніше 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 

національної безпеки і оборони. 

3аКОllоnроеКnlll, як; .ІІIUюmь вплив ІІа 1l0каЗ1l1ll<U бюджету 

тtlllоmребуюmь узгодЗlСеlШЯ з бюдЗlсеmllи.м ЗtllШllодавсmво,,, 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про скасування необrpУІІтованих 

пільг і привілеїв для Президента України, членів Кабінету Міністрів України, 

народних депутатів України, суддів та державних службовців (реєстр. N!! 4258 
(доопрац.) від 31.03.2014), поданий народним депутатом України 

Мошенським В.З. 
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Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його 

розроблено з метою забезпечення реалізації конституційного принципу про 

рівність усіх громадян в конституційних правах та свободах, шляхом 

скасування пільг і привілеїв для Президента України, членів Кабінету Міністрів 
України, народних депутатів України, суддів та державних службовців. 

Для реалізації зазначеного, законопроектом пропонується встановити, що 

за виконання посадових (службових) обов'язків Президенту України, членам 

Кабінету Міністрів України, народним депутатам України, суддям та 

державним службовцям І-ІІІ категорії, грошова винагорода виплачується 

виключно у вигляді встановленої заробітної плати без надбавок, нарахувань та 

премій у розмірах, що передбачаються для кожної категорії зазначених осіб 

державним бюджетом України на поточний рік. 

Також встановлюється, що пенсійне забезпечення Президента України, 

членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та 

державних службовців І-ІІІ категорії, здійснюється у встановленому законом 

порядку, крім того, іншими законами не можуть бути передбачені особливі 

умови пенсійного забезпечення зазначених осіб. 

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, 

кошти, отримані від скасування необrpунтованих пільг і привілеїв для 

вищезазначеної категорії осіб спрямовуються на фінансування захищених 

видатків Державного бюджету України, соціальний захист й соціальне 

забезпечення громадян та погашення заборгованості із заробітної плати. 

Реалізація законопроекту .Alо;же матll наслідком економію витрат 

дер:жавного бюджету. 

По суті законопроекту слід зазначити, що його положення не 

узгоджуються із вимогами статті 22 Конституції України, якими встановлено, 
що при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Також, запропоновані положення суперечать чинному законодавству з 

оплати праці, яким визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, 

як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 

праці тощо. Тобто, заробітна плата не є пільгою чи привілеєм. Крім того, 

нарахування не відносяться до складових заробітної плати. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» та статті 20 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» умови оплати праці 

працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Пунктом 8 частини першої статті 40 Бюджетного 
кодексу України встановлено, що у законі про Державний бюджет України на 

відповідний період визначається лише розмір мінімальної заробітної плати. 
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Відтак, пропозиція щодо передбачення у Державному бюджеті України на 

поточний рік розмірів заробітної плати для кожної категорії вищезазначених 

осіб не узгоджується із чинним законодавством. 

Необхідно зауважити, що норма стосовно скасування відповідних виплат 

лише для Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних 

депутаТІВ України, суддів державних службовців І-ІІІ категорії є 

дискримінаційною, враховуючи залишення права на їх отримання для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, працівників прокуратури, інших 

посадових осіб, працівників бюджетної сфери. 

Що стосується питань пенсійного забезпечення, то в умовах пенсійної 

системи, побудованої на страхових засадах, не враховано той факт, що державні 

службовці та особи, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до 

стажу, що дає . право на одержання пенсії відповідно до спеціальних законів 
України, сплачують із заробітної плати внески до Пенсійного фонду у розмірі 

вдвічі більшому, ніж одержувачі пенсій на загальних підставах. 

Крім цього, необхідно враховувати й ту особливість пенсійного 

забезпечення державних службовців, що воно враховує необхідність 

компенсації втрати Їх доходів у зв'я~зку з обмеженнями, встановленими 

статтею 16 Закону України «Про державну службу» та статтею 7 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції», що забороняють 

державним службовцям займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (за деякими 

винятками). Заборона здобувати додаткові доходи та невеликі розміри 

заробітної плати державних службовців фактично не дозволяють їм 

скористатися можливістю участі у додатковому недержавному пенсійному 

забезпеченні, накопичувати кошти в фінансових установах на випадок втрати 

роботи у зв'язку з хворобою, виходом на пенсію за віком тощо, як це можуть 

здійснити висококваліфіковані фахівці інших галузей економіки. 

Таким чином, питання перегляду умов оплати праці та зміни порядку 

призначення пенсії окремим категоріям працівників потребує детального 

опрацювання та комплексного підходу. 

Разом з тим необхідно відмітити, що Законом України від 27 березня 
2014 року N!! 1166-УІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов ДЛЯ економічного зростання в Україні» внесено зміни, зокрема, до 

законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про прокуратуру» та скасовано виплати державним службовцям грошової 

винагороди за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове 

виконання трудових обов'язків, допомоги при виході на пенсію (у відставку) 

державним службовцям, прокурорам, слідчим та суддям. Також вказаним 

Законом зменшено розмір пенсії державним службовцям, народним депутатам 

України, прокурорам, суддям з 80 до 70 відсотків суми їхньої заробітної плати. 
Міністерством фінансів України прийняття законопроекту не 

підтримується, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про скасування необrрунтованих пільг і 

привілеїв для Президента України, членів Кабінету Міністрів України. 

народних депутатів України, суддів та державних службовців (реєстр. N!! 4258 
(доопрац.) від 31.03.2014), поданий народним депутатом України 

Мошенським В.З.: 

- матиме вплив на показники бюджету (може призвести до економії 

витрат бюджету), і у разі прийняття відповідного закону він може набирати 

чинності відповідно до законодавства; 

- рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування при опрацюванні законопроекту 

взяти до уваги необхідність дотримання вимог Бюджетного кодексу України та 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо порядку встановлення 

умов оплати праці працівників бюджетної сфери. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про туризм (реєстр. N!! 4224 

від 24.02.2014), поданий народними депутатами України Кінахом А.К., 

Томенком М.В. та іншими народними депутатами України. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Даний законопроект визначає основні принципи, мету та пріоритетні 

напрями державної політики в галузі туризму, встановлює правові основи 

єдиного туристичного ринку України, засади раціонального використання 

туристичних ресурсів, а також регулює відносини, пов'язані з організацією і 

здійсненням туризму на території України, у тому числі прав, обов'язків та 

відповідальності юридичних і фізичних осіб при наданні послуг у галузі 

туризму. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація не 
потребує додаткових витрат державного бюджету, а навпаки сприятиме 

наповненню державного бюджету за рахунок збільшення обсягів туристичних 

послуг. 

В той же час, законопроектом виокреМЛЮСТhСЯ новий вид туризму -
соціальний туризм. До такого виду туризму відносять: дитячо-юнацький 

туризм; лікувально-оздоровчий; туризм людей похилого віку; туризм інвалідів 

та ветеранів; туризм осіб, які зазнали радіаційного, хімічного чи іншого впливу, 

внаслідок аварій чи катастроф, а також осіб, які проживають в зонах 

негативного екологічного впливу. При цьому, положеннями статей 2 та 20 
законопроекту визначається, ШО держава, адміністративно-територіальні 
утворення, органи самоврядування передбачають у програмах розвитку 

туризму відповідного рівня завдання і заходи з розвитку соціального ТУРІІЗМУ та 

виділення в бюджетах відповідних рівнів бюджетних асигнувань (субсидій, 
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субвенцій) для компенсації витрат суб'єктів туристичної діяльності 
(туроператорів, турагентів, перевізників, засобів розміщення), що 

встановлюють пільги і переваги соціальним туристам з оплати вартості своїх 

послуг. Зазначене потребуватиме додаткових коштів державного та місцевих 

бюджетів. 

Водночас, частиною другою статті 20 законопроекту визначається, що 
державне та комунальне майно для використання його виключно в цілях 

туризму може передаватися в безоплатне користування громадським 

організаціям, а також суб'єктам малого підприємництва з метою розвитку та 

підтримки самодіяльного й соціального туризму, що призведе до зменшення 

надходжень державного та місцевих бюджетів. 

Частиною п'ятою статті 20 законопроекту пропонується встановити, що 
суб'єкти підприємницької діяльності мають право віднесення на собівартість 

продукції засобів, що витрачаються на покриття витрат своїх працівників і 

членів Їх сімей в частині оплати санаторно-курортного лікування, у розмірах та 

порядку, визначених законодавством України. Зазначене призведе до 

зменшення прибутку зазначених суб'єктів та, як наслідок, до зменшення 

надходжень державного та місцевих бюджетів від сплати, насамперед, податку 

на прибуток підприємств і податку з доходів фізичних осіб. 

Крім того, слід зауважити, що окремі положення законопроекту ЩОДО 

пільгового оподаткування (статті 8, 20 і 29) не узгоджуються з пунктом 7.4 
статті 7 Податкового кодексу України, відповідно до якого, підстави для 

ІІЗдання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно. 

цим Кодексом, про ЩО також зазначає у своєму експертному висновку 

Міністерство фінансів України. 

Поряд з цим, статтею 19 законопроекту визначається, ЩО органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування в межах Їх 

повноважень формуються концепції розвитку туризму та на їх основі 

розробляються, затверджуються й реалізуються державні цільові, регіональні, 

місцеві та інші програми розвитку туризму. При цьому визначається, ЩО при 

затвердженні програм розвитку туризму встановлюються джерела бюджетного 

та іншого фінансування, порядок і методи контролю за використанням 

бюджетних коштів і досягненням результатів. Тобто, реалізація таких положень 

законопроекту також потребуватиме бюджетних коштів. 

Разом з тим, законопроектом передбачається запровадження державної 

підтримки розвитку в'їзного та внутрішнього туризму; створення мережі 

туристичних представництв за кордоном; часткове фінансування витрат за 

рахунок державного бюджету на участь у туристичних виставках, які входять 

до переліку щорічних міжнародних вистаВl<ово-ярмаркових заходів, що 

проводяться за кордоном; спрямування коштів на реалізацію цільових програм 

розвитку туризму; створення Ради з питань туризму, Громадської ради з 

туризму, туристично-інформаційних центрів і пунктів; фінансування за рахунок 

коштів державного та/або місцевого бюджетів створення інженерної, 

транспортної та соціальної інфраструктур спеціальних туристично

рекреаційних економічних зон; формування та ведення центральним органом 

виконавчої влади у галузі туризму реєстру суб'єктів туристичної діяльності 
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тощо. Реалізація таких положень законопроекту також потребуватиме 

додаткових бюджетів коштів. 

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

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований авторами законопроекту, не відповідає положенням частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою 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 також зазначає 

збільшення видаткової частини державного та місцевих 

реалізації положень даного законопроекту. 

про необхідність 

бюджетів у разі 

Слід зауважити, що частина четверта статті 6, частина шоста статті 8 та 
частина четверта статті 59 законопроекту містять норми, які пов'язані з 

регулюванням бюджетних відносин. Слід зазначити, що зазначені положення 

не відносяться до сфери регулювання проекту і потребують вилучення. Правові 

засади функціонування бюджетної системи, її основні принципи та ОСІЮВИ 

бюджетного процесу визначаються Бюджетним кодексом України. 
Так, частиною другою статті 4 Бюджетного кодексу України встановлено, 

що бюджетна система України встановлюються виключно цим Кодексом та 

законом про Державний бюджет України. Якщо іншим нормативно-правовим 

актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, 

застосовуються відповідні норми цього Кодексу. 

Разом з тим, слід звернути увагу, що згідно статті 95 Конституції 
України, статей 2, 23 та 30 Бюджетного кодексу України будь-які видатки 
державного бюджету здійснюються відповідно до бюджетних призначень, 

встановлених законом про державний бюджет. В свою чергу, згідно статті 42 
Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України забезпечує виконання 

Державного бюджету України, а Міністерство фінансів України здійснює 

загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, 

координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету. 

Крім того, не відповідає бюджетному законодавству абзац четвертий 

пункту 1 частини четвертої статті 23 щодо встановлення функції громадського 
контролю за витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів, що виділяються на 

розвиток туризму. Так, положеннями Глави 17 Бюджетного кодексу України 
чітко визначені контролюючі органи та Їх повноваження з контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства. 

Загалом, Міністерство фінансів зазначає, що прийняття даного 
законопроекту є недоцільним. 
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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 туризм (реєстр. N~ 4224 від 24.02.2014), 

поданий народними депутатами України Кінахом А.К., Томенком М.В. та 

іншими народними депутатами України, має вплив на показники бюджету 

(збільшує витрати та зменшує надходження державного і місцевих бюджетів). 

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

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

прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму при доопрацюванні цього законопроекту, узгодити положення 

законопроекту із вимогами статті 95 Конституції України, статей 2, 4, 2З, зо і 

Глави 17 Бюджетного кодексу України. 
з. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про люстрацію в Україні 

(реєстр. N!! 4678-1 від 15.04.2014), внесений народним депутатом України 

Капліним с.М. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Згідно з пояснювальною запискою метою люстрації є забезпечення 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини шляхом вжиття 

передбачених законопроектом заходів з очищення державного апарату від осіб, 

які не відповідають люстраційним критеріям і внаслідок цього є несумісними із 

виконанням державної функції. 

Для досягнення цієї мети, законопроектом запроваджується проведення 

люстраційної перевірки достовірності і повноти відомостей, включених 

суб'єктами люстрації до люстраційних декларацій, за наслідками якого може 

бути прийняте рішення про звільнення суб'єктів люстрації з посад у 

державному апараті та/або про обмеження у праві обіймати ці посади. При 

цьому пропонується за розгляд люстраційної декларації сплачувати державне 

мито (частина шоста статті 5 законопроекту). 
Також законопроектом пропонується утворити новий центральний орган 

виконавчої влади зі спеціальним статусом - Люстраційний комітет (далі -
Комітет), до повноважень якого, зокрема, належатиме: перевірка люстраційних 

декларацій, контроль за своєчасним поданням і правильністю їх заповнення, 

встановлення факту порушення люстраційних критеріїв, ведення Державного 
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люстраЦ1ИНОГО реєстру, складання та публікація люстрацlИНИХ списків, 

здійснення люстраційної перевірки і люстраційного провадження, формування і 

підтримання автоматизованої бази даних Люстраційного комітету. 

При цьому законопроектом передбачено за рахунок коштів державного 

бюджету щорічне здійснення оцінки якості управління Комітетом зовнішнім 

незалежним аудитом (стаття 60) та обов'язкове державне страхування 

працівників Комітету (частини шоста-дев'ята стаття 61). 
Враховуючи зазначене, реалізація положень законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із 

створенням та функціонування нового органу державної влади. 

у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг 

додаткових коштів буде визначено Кабінетом Міністрів України, однак 

авторами законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(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 статті 27 Бюджетного кодексу України 
(далі - Кодекс) та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України, про що також зазначає Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону (з 

дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, які передбачають 

настання відповідальності у вигляді звільнення з посади за порушення другого і 

третього люстраційного критеріїв) не відповідає вимогам частини третьої 

статті 27 Кодексу. 
Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання, та надає зауваження до нього. 

Належить зауважити, що окремі положення законопроекту не 

відповідають бюджетному законодавству, зокрема, про що також зазначає 

Мінфін: 

- у частині другій статті БО законопроекту передбачено, що фінансування 

аудиту, передбаченого частиною першою, здійснюється з бюджету Комітету 

/застосування терміну «фінансування» не відповідає його змісту, вUЗllaчено,иу 

пунктом 51 частини nериLOЇ статті 2 Кодексу, а вираз «бюджету Ко.нітеmу» 
є некоректним, оскільки бюд.жетні установи не JVlають «своїх» бюджетів, при 

Z/bOJWY Кодексо.и передбачено, ЩО основНИіW плановим фінансовим докумеl/JnОЛ/ 
бюд.жеm1l0їусmанови С КОИlmорис.'; 

- частиною першою статті 61 законопроекту передбачено, що поточні та 
каIlітальні витрати Комітету повністю фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету. Проект бюджету Комітету складається Головою Комітету 

за погодженням з Міністром фінансів, та передається на розгляд Кабінету 

Міністрів України для включення у якості окремого розділу до проекту закону 

про державний бюджет. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання 

Комітету, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників 

щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час 

затвердження державного бюджету. Фінансування витрат на утримання 
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Комітету відбувається шляхом перерахування центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, на поточні бюджетні рахунки Комітету коштів загального 

фонду державного бюджету відповідно до нормативу перерахувань. Розмір 

цього нормативу встановлюється Верховною Радою України під час 

затвердження державного бюджету на черговий рік /nо-nерше, такі питання є 

предметом регулювання виключно бюд:жетного законодавства згідllО з 

стаття.~ш 1 і 4 Кодексу; по-друге, відповідні nОЛО.ження суперечать 

встановлеllЩIУ статтею 7 Кодексу принципу єдності бюд:жетної сисmе.\lll 
України і не відповідають стаmmJШ 10,22,32,35 - 37,46-51 Кодексу/; 

- частиною другою статті б І законопроекту передбачено, що гранична 

кількість працівників Комітету складає 350 осіб і ця кількість може буде 

збільшена законом про державний бюджет за пропозицією Голови Комітету 

/І/аса.мnеред, це не відповідає nУ1Ікту 5 частини першої статті 20 та частині 
п'ятій статті 21 Закону УкраїНlI «Про Кабінет Міністрів Україню>, згідllО з 
якими граничну чисельність nрацівНІІків органів виконавчої влади затверд:J/CУЄ 

Кабінет Міністрів УкраїНlI, а тако:ж не є предметом регулювання заКОIІУ про 

дер:жавний бюд:жет згід1/0 з статтею 40 Кодексу/. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про люстрацію в Україні (реєстр. N!! 4678-1 від 
]5.04.20]4), внесений народним депутатом України Капліним С.М., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів бюджету від 

державного мита та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

на функціонування нового органу державної влади). 

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. При доопрацюванні законопроекту належить привести його положення 
у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України та іншого 

законодавства,зокрема: 

- перше речення частини другої статті 60 законопроекту викласти в такій 
редакції: «Проведення аудиту, передбаченого частиною першою, здійснюється 

в межах бюджетних асигнувань на утримання Комітету»; 

- частину першу статті 61 законопроекту викласти в такій редакції: 

«]. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Комітету здійснюються за 

рахунок коштів Державного бюджету України»; 

- виключити частину другу статті 61. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про люстрацію в Україні 

(реєстр. NQ 4570-2 від 08.04.2014), внесений народними депутатами України 
Пацканом В.В. та Луценко І.с. 
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ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. 

Законопроектом пропонується ввести процедуру люстрації шляхом 

подання люстраційної декларації щодо відсутності обставин для люстрації. 

Також статтею 6 законопроектом передбачено створення Люстраційного 
комітету як незалежного позавідомчого державного органу, що здійснює свою 

діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб, який, 

зокрема, буде реалізовувати державну політику в сфері люстрації, здійснювати 

перевірку декларацій та вести реєстр осіб, щодо яких застосована люстрація. 

Люстраційний комітет складається з 11 осіб та згідно із статтею 13 
законопроекту для забезпечення його діяльності утворюється секретаріат. 

Частиною першою статті 14 законопроекту передбачено, що 

фінансування діяльності Люстрацій ного комітету провадиться за рахунок 

Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому окремим 

рядком. Крім того, частиною четвертою статті 12 законопроекту встановлено, 
що життя та здоров'я членів Люстраційного комітету підлягають обов'язковому 

державному страхуванню на випадок смерті, травми, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час виконання ними службових обов'язків. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонуванням Люстраційного комітету, про що зазначає також 

Міністерство фінансів України у своєму висновку. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняrгя 

законопроекту потребуватиме внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік», а його реалізація 

потребуватиме збільшення видатків державного бюджету для створення та 

діяльності Люстраційного комітету, однак авторами законопроекту не надано 

фінансово-економічне обrрунтування (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 статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує 
доопрацювання, та надає зауваження до нього. 

Належить також зауважити, що частиною другою статті 14 законопроекту 
встановлюється, що Люстраційний комітет розробляє, подає на затвердження 

Верховної Ради України та виконує кошторис своїх витрат. Насамперед, таке 

положення не відповідає статті 85 Конституції України щодо повноважень 

Верховної Ради України, до яких не належить затвердження кошторисів 

державних органів (за винятком безпосередньо кошторису Верховної Ради 
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України). Крім того, зазначене суперечить визначеній Бюджетним кодексом 

України процедурі встановлення бюджетних призначень бюджетних 

асигнувань бюджетним установам. Порушене питання є предметом 

регулювання виключно бюджетного законодавства. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про люстрацію в Україні (реєстр. NQ 4570-2 

від 08.04.2014), внесений народними депутатами України Пацканом В.В. та 

Луценко І.С., матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на функціонування нового державного органу). 

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 виключити частину другу 
статті 14 законопроекту, як таку, що не узгоджується із статтею 85 Конституції 
України та нормами Бюджетного кодексу України, а порушене цим 

положенням питання є предметом регулювання виключно бюджетного 

законодавства. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо комплектування офіційних 

делегацій національних збірних команд України для участі у міжнародних 

спортивних змаганнях з видів спорту інвалідів) (реєстр. N~ 4515 від 21.03.2014), 
поданий народними депутатами України Сушкевичем В.М., Палатним А.Л., 

Леоновим Е.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 37 Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» новою частиною та встановити, що для участі в 

міжнародних спортивних змаганнях з видів спорту інвалідів Український центр 

з фізичної культури і спорту інвалідів за погодженням з Національним 

комітетом спорту інвалІДІВ України комплектує офіційні делегаЦIІ 

національних збірних команд України, до яких входять спортсмени, особи, які 

супроводжують спортсменів-інвалідів, тренери та особи, які забезпечують 

організаційне супроводження їх участі. 
Відповідно до чинної редакції статті 37 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» фінансування підготовки національних збірних команд та 

участі міжнародних спортивних змаганнях ЗДlИснюється за рахунок коштів 

державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, 
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а затвердження їх складу та комплектування офіційних делегацій, здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури та спорту. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не призведе до додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Проте, проектом закону передбачається змінити процедуру 

комплектування офіційних делегацій національних збірних команд для участі в 

міжнародних спортивних змаганнях з видів спорту інвалідів, розширити склад 
цих делегацій, включивши до них осіб, які супроводжуватимуть спортсменів

інвалідів. 

Реалізація зазначеного потребуватиме додаткових видатків державного 
бюджету. 

Відтак, відповідно до частини третьої статті 91 Регламенту Верховної 

Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до 
даного законопроекту належить подати фінансово-економічне обгрунтування з 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, однак така інформація 

відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ІІ законопроекту 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. 

Слід зазначити, що законопроектом пропонується комплектування 

офіційних делегацій національних збірних команд України здійснювати 

Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів за погодженням з 

Національним комітетом спорту інвалідів України, які згідно вимог 

Бюджетного кодексу України не є головними розпорядниками коштів 

державного бюджету. 

Проте, відповідно до частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України саме головний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні 

призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України 

та приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної 

програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або 

одержувачами бюджетних коштів, розподіляє і доводить до них обсяги 

бюджетних асигнувань, забезпечуючи організацію та координацію їх роботи. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм поданого проекту закону матиме вплив на видаткову частину 

державного бюджету, однак відсутність даних щодо кількості осіб, які 

супроводжуватимуть спортсменів-інвалідів на міжнародних змаганнях, та 

обсягів витрат для забезпечення їх участі в них, унеможливлює надання 
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конкретного розрахунку вартісної величини додаткових видатків державного 

бюджету. 

Поряд з цим, зазначається, що виходячи із норм Бюджетного кодексу 

України у законопроекті доцільно передбачити затвердження складу офіційних 

делегацій національних збірних команд України для участі в міжнародних 

спортивних змаганнях з видів спорту для інвалідів центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 

спорту, за поданням Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів 

за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України. 

Разом з тим, на думку Міністерства фінансів, проект закону необхідно 

доповнити положеннями, які б визначали чіткий перелік осіб, які можуть 

супроводжувати спортсменів-інівалідів на міжнародних спортивних змаганнях 

для інвалідів, Їх кількість та вимоги для включення до складу делегацій. 

Враховуючи викладені зауваження, за висновком Міністерства фінансів 

поданий законопроект потребує доопрацювання. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт)) (щодо комплектування офіційних делегацій 

національних збірних команд України для участі у міжнародних спортивних 

змаганнях з видів спорту інвалідів) (реєстр. NQ 4515 від 21.03.2014), поданий 
народними депутатами України Сушкевичем В.М., Палатним А.Л., 

Леоновим Е.В., має вплив на показники бюджету (збільшить видатки 

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. Рекомендувати Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму при доопрацюванні законопроекту узгодити його норми з 

положеннями статті 22 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.60. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Національне бюро 

антикорупційних розслідувань (реєстр. N!! 4780 від 24.04.2014), внесений 

народними депутатами України Чумаком В.В., Кличком В.В., 

Дерев'янком Ю.Б., Паламарчуком мл., Розенком П.В., Лабазюком сл., 

Москалем г.г., Оробець Л.Ю., Ткачуком Г.В. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом з розгляду законопроекту є Комітет з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 
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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 розкриття кримінальних 

правопорушень, віднесених до його підслідності. Національне бюро 

утворюється Кабінетом Міністрів України та є відповідальним перед 
Верховною Радою України, підзвітним Верховній Раді України, Президенту 

України та Кабінету Міністрів України. 

Також законопроектом визначено правову основу, принципи діяльності, 

гарантії незалежності та повноваження Національного бюро, 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, завданої 

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». 

Відповідно до частини п'ятої статті 6 законопроекту гранична 

чисельність працівників центрального апарату та територіальних органів 

Національного бюро становитиме 1300 осіб, у тому числі не більше І ОО осіб 

рядового і начальницького складу. При цьому фінансове та матеріально

технічне забезпечення Національного бюро передбачається здійснювати за 

рахунок коштів державного бюджету та міжнародної технічної допомоги 

(статті 27 та 28 законопроекту). 
Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонуванням нового центрального органу виконавчої влади. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його прийняття 

не потребуватиме збільшення бюджетних видатків, необхідне фінансування 

може бути забезпечене за рахунок економії бюджетних коштів унаслідок 

перерозподілу функцій правоохоронних органів. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України звертає увагу, що у 

законопроекті відсутні положення щодо відповідного скорочення чисельності 

працівників інших державних органів, що у даний час виконують аналогічні 

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 
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законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам частини перщої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. При цьому 
відсутність фінансово-економічних обrрунтувань та розрахунків унеможливлює 
надання Мінфіном висновку щодо потреби в кощтах 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 статті 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 статті 26 законопроекту пропонується визначити для 
працівників Національного бюро конкретні розміри посадових окладів в 

залежності від мінімальної заробітної плати, однак законами України «Про 

оплату праці» (стаття 8) та «Про Кабінет Міністрів України» (пункт 6 частини 
першої статті 20) визначення умов оплати праці працівників установ та 

організацій, що фінансуються з бюджету віднесено до повноважень Кабінету 

Міністрів України; 

- частинами другою та третьою статті 27 законопроекту пропонується 
встановити, що у Державному бюджеті України видатки на фінансування 

Національного бюро визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує 

належне виконання його повноважень, при цьому Національне бюро є 

головним розпорядником коштів державного бюджету та у його кошторисі 

передбачається створення фонду оперативно-розщукових (негласних слідчих) 

дій. Такі положення 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 У країни. 

Загалом Міністерство фінансів України вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання, зокрема, щодо передбачення кількісних показників 

скорочення чисельності працівників інших правоохоронних органів (зокрема, 

l\ШС, СБУ, прокуратури) та уточнення функцій цих органів з метою уникнення 

їх дублювання, а відтак розгляд законопроекту можливий лище після надання 

зазначених пропозицій та відповідних розрахунків. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Нщіональне бюро антикорупцlИНИХ 

розслідувань (реєстр. N!! 4780 від 24.04.2014), внесений народними депутатами 
України Чумаком В.В., Кличком В.В., Дерев'янком Ю.Б., Паламарчуком мл., 

Розенком П.В., Лабазюком СЛ., Москалем Г.Г., Оробець Л.Ю., Ткачуком г.В., 
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матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету на функціонування нового органу державної влади). 

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

2. При доопрацюванні законопроекту належить привести його положення 
у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України та іншого 

законодавства, зокрема: 

- виключити частину третю статті 26, як таку, що не узгоджується із 

статтею 8 Закону України «Про оплату праці» та пунктом 6 частини першої 
статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; 

- частину другу статті 27 викласти в такій редакції: 
«2. Видатки на функціонування Національного бюро визначаються у 

Державному бюджеті України окремим рядком.»; 

- виключити частину третю статті 27, як таку, що не відповідає статтям 1, 
4 і 22 Бюджетного кодексу України (відповідне питання є предметом 

регулювання виключно бюджетного законодавства). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

1.2.61. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Державне бюро розслідувань 

України (реєстр. NQ 3042 (доопрац.) від 10.04.2014), внесений народним 

депутатом України Кожем'якіним А.А. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Основною метою законопроекту є створення організаційно-правових 

засад запобігання і протидії корупції серед вищих посадових осіб держави, 

суддів і прокурорів, запобігання корупції під час формування єдиного органу 

законодавчої влади і недопущення зрощення бізнесу та політики, а також 

належного розслідування злочинів катування і пов'язаних з ними злочинів. 

Для досягнення вказаної мети законопроектом визначаються правові 

засади організації, повноваження і порядок діяльності Державного бюро 

розслідувань (далі - ДБР) - центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом та правоохоронного органу спеціального призначення, на 

який покладаються такі функції: 

І) участь у формуванні та реалізації єдиної державної антикорупційної 

політики; 

2) державний контроль за виконанням антикорупційного законодавства 
державними органами, Їх посадовими і службовими особами, у тому числі 

систематична перевірка професійної непідкупності вищих посадових осіб 

держави, суддів та прокурорів; 
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3) координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної 

стратегії, виконання державної програми запобігання і протидії корупції, 

а також координації діяльності правоохоронних органів з питань протидії 

кримінально караній корупції; 

4) здійснення комплексних заходів щодо запобігання злочинам катування 
і пов'язаним з ними злочинам; 

5) провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані 
з корупцією, вчинені вищими посадовими особами держави, а також суддями і 

прокурорами; 

6) досудове розслідування кримінальних корупційних правопорушень і 

кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, вчинених вищими 

посадовими особами держави, суддями та прокурорами, а також злочинів 

катування пов'язаних з ними злочинів, вчинених працівниками 

правоохоронних органів; 

7) оперативно-розшукова діяльність у межах, визначених 

законопроектом. 

Статтею 22 законопроекту пропонується встановити загальну чисельність 
службовців ДБР не менше 200 осіб, при цьому зазначено, що граничну 

чисельність службовців ДБР визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням 

обсягу роботи ДБР та у межах видатків, затверджених у державному бюджеті 

на утримання ДБР. 

Разом з цим, у пункті 5 Прикінцевих і перехідних положень 

законопроекту передбачено встановлення квот щодо формування слідчих та 

оперативно-розшукових підрозділів, а також підрозділу внутрішньої безпеки 

ДБР за рахунок слідчих та працівників оперативно-розшукових підрозділів 

прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції, Держприкордонслужби, органів і 

установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (за загальною квотою не 

більше 50%) та за рахунок інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в 
галузі права (не менше 50 %). 

Однак, у законопроекті відсутні положення щодо відповідного 

скорочення чисельності працівників інших державних органів, що у даний час 

виконують аналогічні функції (МВС, СБУ, прокуратури тощо), не наведено 

чіткого переліку підрозділів, на базі яких буде створено новий державний 

орган, про що зазначає Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку. 

Також главою7 законопроекту передбачено створення Головного 

управління Генеральної прокуратури України з нагляду за додержанням 

законності в діяльності ДБР, який складатиметься з центрального апарату і 

шести міжрегіональних філій, а його структура затверджуватимеТl,СЯ 

Генеральним прокурором України. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням і 

функціонуванням нового правоохоронного органу, а також Головного 

управління з нагляду за додержанням законності в діяльності ДБР у структурі 

Генеральної прокуратури України. 
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Крім того, підпунктом І пункту 7 законопроекту доручено Кабінету 
Міністрів України врахувати у проекті державного бюджету на 2015 рік, 
зокрема, видатки на діяльність конкурсної комісії з добору Голови ДБР, 

передбаченої статтею 27 законопроекту, що також потребуватиме додаткових 
видатків з державного бюджету. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняття та 

реалізація законопроекту потребує додаткових коштів державного бюджету, які 

мають з'явитися внаслідок ліквідації окремих органів прокуратури і скорочення 

штатів прокуратур після набрання чинності новим Законом України 

«Про прокуратуру». Однак законопроект щодо нової редакції Закону України 

«Про прокуратуру» (реєстр. N~ 3541) 8 листопада 2013 року прийнято 

Верховною Радою України лише за основу, тому зважати на можливе 

вивільнення коштів у разі прийняття законопроекту за реєстр. N~ 3541 наразі 

немає підстав. 

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 статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 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. 

У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту 

пропонується внести зміни до Кримінального процесуального та 

Кримінального кодексів України, Кодексу України про аДМІНІстративні 

правопорушення, законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про політичні партії в Україні», 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну службу», 

«Про попереднє ув'язнення», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду» та «Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб». 

Зокрема, пропонується встановити кримінальну та адміністративну 

відповідальність за корупційній порушення, а саме: 

- за пропозицію або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи 

обіцяє (погоджується) за таку вигоду (або за надання такої вигоди третій особі) 

вплинути на прийняття рішення службовою особою спеціально 

уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, або одержання 

неправомірної вигоди для себе (чи третьої особи), за вплив на прийняття 

рішення службовою особою спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері 

протидії корупції, - позбавлення волі на строк від 5 до І О років з конфіскацією 
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майна (доповнення статті 369-2 КРZL\tінального кодексу України новою 
частиною четвертою); 

- за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», за відсутності ознак 

кримінально караного незаконного збагачення, штраф від 150 до 

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення статті 172-6 
Кодексу України про ад,иіністраmивні nравОnОРУUlення новою частll1ЮЮ 

третьою); 

- за укладання трудового договору (контракту) або вчинення правочину у 

сфері підприємницької діяльності з фізичною особою-підприємцем або з 

підприємством, установою чи організацією особою, яка під час виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування здійснювала повноваження з 

контролю, нагляду або підготовки чи прийняnя відповідних рішень щодо 

діяльності цієї фізичної особи-підприємця або цього підприємства, установи чи 

організації, - штраф від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

- за розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах 

інформації, яка стала ЇЙ відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, 

крім випадків, установлених законом, - штраф від 50 до 75 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

- за представлення інтересів будь-якої особи у справах (у тому числі в 

тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в 

якому (яких) працювала особа, - штраф від 1 О до 25 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (доповнення Кодексу України про адА/іllісmраmивні 

nравОl10рущення І/овою статтею 172-10). 
Такі положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету 

(можуть призвести до збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів та/або збільшення видатків бюджету на утримання 

засуджених осіб у разі виявлення відповідних правопорушень). 

Належить зауважити, що окремі положення законопроекту не 

відповідають бюджетному та іншому законодавству, на що також вказує у 

своєму висновку Міністерство фінансів, а саме: 

- частинами другою, третьою та четвертою етапі 72 законопроекту 

пропонується встановити, що ДБР є головним розпорядником коштів 

Державного бюджету України, що виділяються на його фінансування, при 

цьому визначені у державному бюджеті видатки на утримання ДБР не можуть 

бути скорочені в поточному фінансовому році. Фінансування ДБР здійснюється 

згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими 

Головою ДБР, у межах річної суми видатків, передбачених Державним 

бюджетом України на поточний фінансовий рік, а також у його кошторисі 

передбачається створення фонду оперативно-розшукових та слідчих дій. Такі 

питання 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 
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вимог стапі 22 Бюджетного кодексу України і затверджуються законом про 

Державний бюджет У країни; 

- частиною другою стапі 95 законопроекту пропонується визначити 
конкретні розміри надбавок для службовців ДБР, 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 Кабінету 
Міністрів України; . 

- у законопроекті використовується термінологія, що не відповідає 

бюджетному законодавству. Так, застосування терміну «фінансування» не 

відповідає його змісту, визначеному пунктом 51 частини першої стапі 2 
Кодексу, а вирази «бюджет ДБР» та «бюджет відповідного спеціально 

уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції» є некоректним, оскільки 

бюджетні установи не мають «своїх» бюджетів, при цьому Кодексом 

передбачено, що основним плановим фінансовим документом бюджетної 

установи є кошторис. 

Загалом Міністерство фінансів 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. Крім того, Міністерство 

фінансів надає окремі зауваження до законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Державне бюро розслідувань України 

(реєстр. Х!! 3042 (доопрац.) від 10.04.2014), внесений народним депутатом 

України Кожем'якіним А.А. та іншими, матиме вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових видатків державного бюджету). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту, 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 У країни та ІНшого 

законодавства, зокрема: 

- виключити частини другу, третю та четверту статті 72, як такі, що не 
відповідають нормам Бюджетного кодексу України (відповідні питання є 

предметом регулювання виключно бюджетного законодавства); 

- виключити частину другу стапі 95, 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»; 

- у тексті законопроекту терміни «фінансування», «бюджет ДБР» та 

«бюджет відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії 

корупції» відповідно замінити «фінансове забезпечення», «кошторис ДБР» та 
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«кошторис відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері ПРОТІІдії 

корупції» у відповідному відмінку. 

2. У зв'зку з тим, що законопроект за реєстр. N!! 3042 (доопрац.) 

Верховною Радою України 03.06.2014 не прийнято, рішення Комітету з питань 
бюджету не надсилати профільному Комітету, а залишити у справі цього 

законопроекту. 

1.2.62; 1.2.63. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проекти законів України про Національну службу 

боротьби з корупцією реєстр. N~ 4573-1 від 07.04.2014, внесений народним 
депутатом України Пашинським С.Б., та реєстр. N!! 4700 від 14.04.2014, 
внесений народним депутатом України Пашинським с.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проектів законів є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Ці законопроекти є подібними за ідеологією та змістом. 

Законопроектами передбачається створення та функціонування нового 

органу - Національної служби боротьби з корупцією (далі - Національна 

служба), як незалежного органу, що здійснює дізнання та слідство у справах, 

віднесених до його підслідності. Національна служба підпорядковуватиметься 

Президенту України та буде підзвітною Раді національної безпеки і оборони 

України. 

Також законопроектами визначено правові та організаційні засади 

діяльності Національної служби, функції, права, обов'язки та відповідальність 

її органів і співробітників, порядок здійснення контролю та нагляду за 

діяльністю Національної служби, взаємовідносини з органами влади та 

громадськістю, міжнародне співробітництво. 

Згідно з частинами першою та п'ятою статті 13 законопроектів 

Національна служба складатиметься з Центрального апарату, Центрального 

управління, Колегії, структурних підрозділів, воєнізованих підрозділів, 

територіальних управлінь та інших підрозділів, створених відповідно до 

Положення про Національну службу боротьби з корупцією, при цьому 

гранична штатна чисельність Національної служби становитиме 1200 осіб. 
Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонуванням нового державного органу. 

У пояснювальних записках до законопроектів зазначено, що реалізація 

положень закону потребуватиме фінансування державного бюджету, проте 

міжнародні організації вже запропонували значну фінансову допомогу на 

створення та забезпечення належного функціонування Національної служби. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України звертас увагу на те, що у 

законопроектах відсутні положення щодо відповідного скорочення чисельності 

працівників інших державних органів, що у даний час виконують аналогічні 

функції з протидії корупції (МВС, СБУ, прокуратури тощо), не наведено 
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чіткого переліку підрозділів, на базі яких буде створено новий державний 

орган. 

Загалом авторами законопроектів не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (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 статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. При цьому 
відсутність фінансово-економічних обгрунтувань та розрахунків унеможливлює 

надання Мінфіном висновку щодо потреби в коштах на реалізацію 

законопроектів. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону (з 

дня його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Належить зауважити, що окремі положення законопроектів не 

відповідають бюджетному та іншому законодавству, на що також вказує у 

своєму висновку Міністерство фінансів, а саме: 

- у частині шостій статті ІЗ законопроектів передбачено, що Національна 

служба та ті управління матимуть рахунки в банках у національній та іноземній 

валютах, однак згідно із статтею 4З Бюджетного кодексу України (далі -
Кодекс) при виконанні державного та місцевих бюджетів застосовується 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, тому запровадження іншого 

порядку обслуговування бюджетних коштів буде суперечити встановленому 

статтею 7 Кодексу принципу єдності бюджетної системи України; 
- статтею 15 законопроектів визначено, що фінансування та матеріально

технічне забезпечення Національної служби здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного бюджету відповідно до норм забезпечення, визначених 

Положенням про Національну службу боротьби з корупцією, а також за 

рахунок коштів та майна, що повертаються до держави у результаті діяльності 

Національної служби, та за рахунок міжнародної фінансової допомоги, якщо 

така можливість додаткового фінансування буде передбачена визначеним 

Положенням. Такі питання по-перше є предметом регулювання виключно 

бюджетного законодавства згідно з статтями 1 і 4 Кодексу, по-друге суперечать 
встановленому статтею 7 Кодексу принципу єдності бюджетної системи 

України; 

- частиною другою статті зо законопроектів пропонується встановити, 

що форми і розмір заробітної плати та умови оплати праці співробітників 

Національної служби встановлюються Положенням про Національну службу 

боротьби з корупцією, яке затверджуватиметься Указом Президента України, 

однак законами України «Про оплату праці» (стаття 8) та «Про Кабінет 

Міністрів України» (пункт 6 частини перщої статті 20) визначення умов оплати 
праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, 

віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. 

Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроекти потребують 

доопрацювання, зокрема, щодо передбачення кількісних показників скорочення 

чисельності працівників інших правоохоронних органів (зокрема, МВС, СБУ, 
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прокуратури) та уточнення функцій цих органів з метою уникнення їх 

дублювання, а відтак розгляд законопроектів можливий лише після надання 

зазначених пропозицій та відповідних розрахунків. 

У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроектів 

пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України, законів України «Про Раду національної 

безпеки і оборони 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, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і 

суду», «Про банки та банківську діяльність». «Про центральні органи 

виконавчої влади», «Про судоустрій і статус суддів» та «Про засади запобігання 

і протидії корупції». 

Зокрема, пропонується встановити кримінальну відповідальність за 

корупційній порушення (пункт 5 Прикінцевих та перехідних положень 

законопроектів) шляхом накладання штрафу або позбавлення волі. Такі 

положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету (можуть 

призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів та/або збільшення 

видатків бюджету на утримання засуджених осіб у разі виявлення відповідних 

правопорушень ). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проекти законів України про Національну службу боротьби з 

корупцією реєстр. N!! 4573-1 від 07.04.2014, внесений народним депутатом 

України Пашинським с.В., та реєстр. N!! 4700 від ]4.04.2014, внесений 

народним депутатом України Пашинським с.в. та іншими, матимуть вплив на 

показники бюджету (потребуватимуть додаткових видатків державного 

бюджету на функціонування нового державного органу, а також можуть 

призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів та/або 

збільшення видатків на утримання засуджених осіб 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 (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. При доопрацюванні законопроектів належить привести Їх положення у 
відповідність з ВИМOl·ами Бюджетного кодексу України та іншого 

законодавства, зокрема: 

- у частині шостій статті 13 слова «рахунки в банках у національній та 
іноземній валютах» замінити словами «рахунки в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів»; 
- статтю 15 викласти в такій редакції: 
«Стаття 15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Національної служби боротьби з корупцією 
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Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної 

служби боротьби з корупцією здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України.»; 

- частину другу статті зо виключити, 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». 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

б) опосередкований 

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

законів України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії) 

(реєстр. N!! 4671 від 09.04.2014), поданий народним депутатам України 

Коржем пл. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки. 

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання» та 

«Про питну воду та питне водопостачання» », якими ПРОПОНУЄТЬСЯ,зокрема: 
1) уточнити повноваження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, щодо затвердження порядків 

(методик) формування тарифів на комунальні послуги, розроблення порядків та 

схвалення інвестиційних програм, контролю Їх виконання; 

2) створити гарантії для включення до складової тарифів на теплову 

енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

витрати на реалізацію інвестиційних проектів, встановити стимулюючий 

принцип тарифоутворення, забезпечити умови для стабільного фінансового 

стану підприємств тепло-, водопостачання; 

З) передбачити включення органом, уповноваженим встановлювати 

тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, до видатків відповідного бюджету суми компенсації різниці в 

тарифах у разі встановлення Їх нижче економічно обгрунтованих витрат з 

урахуванням граничного рівня рентабельності; 

4) визначити необхідність зарахування коштів від споживачів, що 

надходять як плата за спожиту теплову енергію, послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення, на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для розрахунків за природний газ та електроенергію 

підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення, тарифи для яких 

встановлено на економічно обrрунтованому рівні; 

5) :шклзсти підrрунтя для модернізації, розвитку та підвищення 

технічного рівня підприємств. 
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Як зазначається у пояснювальюи записці, реалізація законопроекту не 

потребує додаткових бюджетних коштів. 

Водночас, визначаючи порядок формування та встановлення тарифів на 

теплову енергію та на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення законопроектом передбачається, що встановлення тарифів на 

теплову енергію в розмірі нижчому за економічно обrрунтований (НII,жче 

розміру еконолtічно обгрунтованих витрат з урахуванням граllllч/юго рівllЯ 

рентабелыlстіі чи з урахуваННЯА1 регуляторної Нор.~1U доходу у разі 

застосування стll.мулюючого регулювання, передбаченого ЗаКОНО.1І УкраїlІІ1 

«Про природні .~tOноnолії») здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів 

України з одночасним визначенням у відповідному рішенні Кабінету Міністрів 

У країни джерел відшкодування різниці у тарифах. 

Такий порядок відшкодування відповідає чинному Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» та реалізується за рахунок і в межах 

відповідних бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів. 

При цьому, до законопроекту не надано належне фінансове 

обrрунтування та пропозиції щодо джерел покриття додаткових видатків 

бюджету для досягнення його збалансованості, як визначено у частині першій 

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

Крім того, визначений термін набрання чинності закону не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої 

закони або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту і 

зазначає, що вказаний законопроект дублює норми Закону України 

від 10.04.2014 N!! 1198-УІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення розрахунків за енергоносії». При цьому законопроектом 

передбачається розрахунки через рахунки із спеціальним режимом 

використання проводити лише для тих суб'єктів господарювання, яким 

встановлені тарифи у розмірі економічно обrрунтованих витрат, що обмежує 

кількість підприємств, які відкриватимуть зазначені розрахунки та може 

призвести до зловживань при розрахунках за природний газ та електричку 

енергію цими підприємствами. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо удосконалення розрахунків за енергоносії) (реєстр. N24671 
від 09.04.2014), поданий народним депутатам України Коржем ПЛ., має 

опосередкований вплив на показники бюджетів (може призвести до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів за умови встановлення економічно 

необrpунтованих тарифів). 

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 
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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!! 4671 вважається автором 
відкликаним, рішення Комітету з питань бюджету не надсилати профільному 

Комітету, а залишити у справі цього законопроекту. 

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

законів України щодо розширення доступу до інформації про речові права на 

нерухоме майно з метою запобігання корупції та захисту права власності 

(реєстр. N!! 4728 від 16.04.2014), поданий народними депутатами України 

Чумаком В.В., Продан ол. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

Законопроектом передбачається внесення змін до законів України 

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

«Про Державний земельний кадастр», згідно з якими пропонується визначити 

порядок доступу до відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі, для фізичних та 

юридичних осіб, зокрема в електронному вигляді через офіційні сайти 

відповідних центральних органів виконавчої влади. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у зв'язку із 

стягненням плати з юридичних та фізичних осіб за отримання відомостей 

Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру буде забезпечено 

надходження до Державного бюджету України додаткових коштів, за рахунок 

яких здійснюються витрати на утримання, ведення та оновлення реєстру та 

кадастру. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту безпосередньо не вплине на доходну на 

видаткову частини бюджету, та вважає, що законопроект може бути прийнятий 

у терміни, визначені розробниками. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо розширення доступу до інформації про речові права на нерухоме майно з 

метою запобігання корупції та захисту права власності (реєстр. N~ 4728 
від 16.04.2014), поданий народними депутатами України Чумаком В.В., 

Продан ол. та іншими, матиме опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення доходів державного бюджету у разі збільшення 

звернень за відповідною інформацією). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені авторами законопроекту. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (ЩОДО захисту 

лікарської таємниці) (реєстр. NQ 4658 від 08.04.2014), поданий народним 

депутатом України Гелевеєм О.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 3 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я» визначенням поняття 

«лікарська таємниця». 

Крім того, запропоновано викласти у НОВІИ редакції статтю 40 
«Дотримання лікарської таємниці» вищезазначеного Закону, передбачивши 

встановлення дисциплінарної, цивільно-правової, аДМІНІстративноЇ та 

кримінальної відповідальності ВИННИМ особам за розголошення лікарської 

таємниці. 

Слід зазначити, що чинною редакцією статті 145 Кримінального кодексу 
України встановлено кримінальну відповідальність за умисне розголошення 

лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням 

професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі 

наслідки - у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років, або виправних робіт на строк до двох років. 

Зважаючи на зазначене, нормативно-правове визначення поняття 

«лікарська таємниця» сприятиме поширенню практики застосування заходів 

відповідальності до осіб, винних у вчиненні такого правопорушення, що може 

призвести до збільшення доходної частини державного бюджету. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту не потребуватиме додаткових видатків бюджету. 

Головне науково-експертне управління не підтримує прийняття 

законопроекту та в межах компетенції вважає, що порушене в ньому питання 

захисту лікарської таємниці вже достатньою мірою врегульоване в чинному 

законодавстві України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» (щодо захисту лікарської 

таємниці) (реєстр. NQ 4658 від 08.04.2014), поданий народним депутатом 

України Гелевеєм О.І., має опосередкований вплив на показники бюлжету 

(може сприяти збільшенню надходжень державного бюджету від штрафних 

санкцій у разі виявлення відповідного правопорушення). 
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У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

1.2.67. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 254 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

безгосподарське використання земель (реєстр. N!! 4683 від 10.04.2014), поданий 
народним депутатом України Бобовим Г.Б. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 254 Кримінального 
кодексу України, посиливши відповідальність за безгосподарське використання 

земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, 

виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, 

порушення структури грунту шляхом застосування штрафу на громадян у 

розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до десяти років (за чинною редакцією передбачено штраф до двохсот 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 

волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого). 

У зв'язку з посиленням адміністративної відповідальності за 
безгосподарське використання земель реалізація законопроекту у разі 

виявлення зазначених правопорушень призведе до збільшення надходжень 

державного бюджету від сплати штрафів, а також враховуючи законодавчу 

пропозицію щодо обмеження волі, - до збільшення витрат державного бюджету 

в частині видатків на утримання винних осіб у виправних закладах. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до законопроекту 

в межах компетенції не заперечує щодо його розгляду Верховною Радою 

України. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 254 Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності за безгосподарське 

використання земель (реєстр. N!! 4683 від 10.04.2014), поданий народним 

депутатом України Бобовим Г.Б., має опосередкований вплив на показники 

бюджетів (збільшує надходження та витрати державного бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
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У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

природоохоронного законодавства (реєстр. N!! 4734 від 17.04.2014), поданий 

народним депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення в частині збільшення розмірів 

штрафів в 2-17 разів за правопорушення у сфері охорони довкілля, 

використання природних ресурсів, зокрема за порушення права державної 

власності на води (статті 48, 59, 59-І, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5,60,61,62 ), на ліси 
(статті 49, 63, 64, 64-1, 65, 65-1, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77), незаконне 
використання об'єктів рослинного та тваринного світу (статті 50, 71-1, 772, 87, 
88, 88-2, 90- І), порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (статті 78, 78-1, 
79); порушення правил поводження з відходами (статті 82, 82-1, 82-3,82-4, 82-5, 
82-6, 83, 91-3), та інше. Також, пропонується внести зміни до Кримінального 
кодексу та збільшити розмір штрафу в 2,5 рази за незаконну рубку лісу 

(стаття 246). 
У зв'язку з посиленням відповідальності за зазначені правопорушення 

шляхом збільшення розмірів штрафних санкцій, прийняття законопроекту може 

мати наслідком збільшення доходної частини державного бюджету в частині 

надходжень від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних 

правопорушень. 

Крім того, пропонується внести зміни до статті 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та надати право громадським інспекторам з 

охорони довкілля (представникам громадських організацій) складати протоколи 

про адміністративні правопорушення природоохоронного законодавства. 

Слід зазначити, що статтею 20 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» зазначено, що складання протоколів 

та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі навколишнього 

природного середовища і використання природних ресурсів відноситься до 

компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях. 

Враховуючи, що громадські інспектори не наділені законодавством 

України достатніми повноваженнями для реального протистояння 
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правопорушенням Міністерством фінансів запропоновані ЗМІНи не 

підтримуються. 

За узагальнюючим висновком Міністерства фінансів України 

законопроект потребує доопрацювання, його прийняття не впливатиме на 

видаткову частину Державного бюджету України та сприятиме збільшенню 

доходів державного бюджету внаслідок збільшення адміністративних штрафів. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного 

законодавства (реєстр. N~ 4734 від 17.04.2014), поданий народним депутатом 
України Журавським в.с., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшує надходження державного бюджету від штрафних санкцій за вчинення 

відповідних правопорушень у разі Їх виявлення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН до 

Кримінального кодексу України щодо посилення захисту прав на нерухоме 

майно (реєстр. N~ 4613 від 31.03.2014), поданий народними депутатами У країни 
Журавським В.С., Яценком А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті І 62 Кримінального 
кодексу України та посилити кримінальну відповідальність, встановивши, що: 

- незаконне проникнення до законного володіння особи, незаконне 

проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення, вчинення 

інших незаконних дій, які порушують недоторканність володіння особи чи 

обмежують ії можливості використовувати таке володіння, - караються 

штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (діюча НОРlIlа від 50 до 100) або виправними роботами на строк від 
одного до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

Ті самі дії, вчинені групою осіб, або службовою особою шляхом 

зловживання наданими їй службовими повноваженнями чи службовим 

становищем, або поєднані із застосуванням насильства чи з погрозою його 

застосування, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

Крім того, проектом закону дане чітке визначення поняття «володіння 
особи», яке включає в себе житлове приміщення, нежитлове приміщення, 

116 



сховище, земельна ділянка, транспортний засіб, що належать на законних 

підставах фізичній чи юридичній особі. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

доходів державного бюджету у зв'язку із збільшенням штрафних санкцій за 

вищевказане правопорушення. 

Міністерство фінансів України не заперечує щодо прийняття 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

У країни щодо посилення захисту прав на нерухоме майно (реєстр. N!! 46 І 3 
від 3 І .03.2014), поданий народними депутатами України Журавським В.С, 

Яценком А.В., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення доходів державного бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів (щодо встановлення відповідальності за проведення 

клінічних випробовувань медичних виробів З порушенням прав пацієнта, 

порушення встановленого порядку ДОКЛІНІчного вивчення, КЛІНІчних 

випробовувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або 

обіг фальсифікованих медичних виробів) (реєстр. N!! 4719 від 16.04.2014), 
поданий народним депутатом України I-lемілостівим В.О. 

ВідміТIfЛIf : 
Головним З опрацювання законопроекту є Комітет З питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про загальну 

безпечність нехарчової продукції» визначенням поняття «медичні вироби». 
Крім того, шляхом внесення доповнень до Кримінального кодексу 

України пропонується встановити кримінальну відповідальність за наступні 

правопорушення: 

- проведення клінічних випробовувань медичних виробів з порушенням 

прав пацієнта (у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або 
позбавленням волі на той самий строк); 

- контрабанду медичних виробів, тобто Їх перемішення через митний 

кордон У країни поза митним контролем або з приховуванням від митного 
контролю (у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з 

конфіскацією фальсифікованих медичних виробів), а також за повторне 

вчинення особою такого порушення або за попередньою змовою групою осіб 

(у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією 

фальсифікованих медичних виробів та майна) і вразі вчинення організованою 
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групою (у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з 

конфіскацією фальсифікованих медичних виробів та майна); 

- фальсифікацію медичних виробів або їх обіг (у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією фальсифікованих медичних 

виробів), а також за повторне вчинення особою такого порушення або за 

попередньою змовою групою осіб (у вигляді позбавлення волі на строк від 

п'яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих медичних виробів та 

майна) та вразі проведення дій, які спричинили смерть потерпілого або інших 

тяжких наслідків від фальсифікованих медичних виробів (у вигляді 

позбавлення волі на строк від восьми до десяти років або довічним 

позбавленням волі з конфіскацією фальсифікованих медичних виробів та 

майна); 

- умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, 

клінічних випробовувань медичних виробів, фальсифікацію їх результатів, а 

також порушення встановленого порядку державної реєстрації медичних 

виробів (у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк 

від одного до трьох років), а також за повторне вчинення особою такого 

порушення або за попередньою змовою групою осіб (у вигляді позбавлення 

волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися діяльністю на строк від двох до трьох років) та вразі 

проведення дій, які спричинили смерть потерпілого або інших тяжких наслідків 

(у вигляді позбавлення волі ІІа строк від восьми до десяти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк від двох до 

трьох років ). 
Встановлення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі 

за запропоновані правопорушення у разі їх виявлення може призвести до 

розширення кола засуджених та відповідно до збільшення видатків державного 

бюджету на утримання в установах виконання покарань засуджених за 

відповідний злочин. 

Крім того, виконання положень законопроекту в частині конфіскації 

медичних виробів та у разі їх реалізації може мати наслідком зарахування до 

доходів державного бюджету виручених коштів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в межах компетенції не має заперечень щодо розгляду законопроекту. 

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 (щодо встановлення відповідальності за проведення КЛІНІчних 

випробовувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення 

встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробовувань і 

державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг 

фальсифікованих медичних виробів) (реєстр. N!! 4719 від 16.04.2014), поданий 
народним депутатом України Немілостівим В.О., має опосередкований вплив 
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на показники бюджету (збільшує надходження та витрати державного бюджету 

у разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
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. 

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

кодексу України (щодо порядку митного оформлення товарів органами доходів 

і зборів на територіях або в приміщеннях підприємств) (реєстр. Х!! 4750 
від 22.04.2014), поданий народним депутатом України Канівцем О.Л. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується визначити, що виключно підприємства -
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, зобов'язані безоплатно надавати 

службові чи побутові приміщення, а також обладнання, засоби та канали 

зв'язку виключно для митного оформлення товарів, відправниками чи 

одержувачами яких вони є. Разом з тим, передбачається надати можливісТf. 

іншим підприємствам, надавати органам доходів і зборів для митного 

оформлення товарів приміщення, відповідне обладнання та територію своїх 
підприємств на договірній основі. 

Відповідно до чинного законодавства, як зазначає Міністерство фінансів 

України, переважна більшість підрозділів митниць, що здійснюють митне 

оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, 

функціонують на територіях підприємств, які не є суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, одержувачами чи відправниками 

зовнішньоекономічних вантажів. Діяльність таких суб'єктів господарювання 

(наприклад, митні склади, склади тимчасового зберігання, магазини безмитної 

торгівлі, аеропорти, морські порти, поштові сортувальні станції) пов'язана з 

отриманням доходу від надання послуг із зберігання, реалізації, сортування 

товарів, що перебувають на територіях цих підприємств під митним контролем, 

та з необхідністю здійснення митних формальностей щодо цих товарів. 

Для зручності власника товарів та скорочення часу здійснення митних 

процедур, митне оформлення цих товарів здійснюється за місцем їх 

тимчасового перебування. Крім того, з власника товарів не справляється плата 

за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів 

і зборів або поза робочим часом, установленим для них. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових бюджетних 

витрат та призведе до збільшення часу здійснення митних формальностей, 

а відтак вважає недоцільним розгляд законопроекту. 
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УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо порядку МІІТНОГО оформлення товарів органами доходів і зборів на 

територіях або в приміщеннях підприємств) (реєстр. N!1 4750 від 22.04.20] 4), 
поданий народним депутатом України Канівцем О.Л., матиме опосередкований 

вплив на показники бюджету (може потребувати додаткових видатків 
державного бюджету на фінансове забезпечення органів доходів і зборів, 

залежно від договірних засад відповідних суб'єктів господарювання з органами 

доходів і зборів). 

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. 

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

законодавчих актів України щодо рсалізаЦІІ положень Кримінального 

процесуального кодексу України (реєстр. N!! 4712 від 16.04.20]4), поданий 

народним депутатом України Паламарчуком мл. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального, 

Кримінального процесуального кодексів України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачено визначення поняття 

кримінального правопорушення, кримінального проступку і злочину та їх види; 

запровадження градації (ступені) санкцій за кримінальні проступки (у вигляді 

арещту, виправних робіт, службових обмежень і громадських робіт); 

передбачено судовий контроль щодо захисту прав особи у справах про 

кримінальне обвинувачення (щодо конфіскації майна, виправних робіт, 

короткострокового арещту); розщирено можливість застосування 

альтернативних позбавленню волі більщ м'яких покарань у виді позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, громадських 

робіт, виправних робіт і арещту; а також збільшено штрафні санкції за 

кримінальні проступки, вчинені за обтяжуючих обставин, при засудженні за 

злочини невеликої тяжкості тощо. Крім того, ряд норм законопроекту 

передбачає пом'якшення адміністративної відповідальності. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень до державного 

бюджету від штрафних санкцій. Водночас, можливе зменшення видатків 

державного бюджету на утримання ізоляторів тимчасового тримання, 

приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, системи 

Міністерства внутрішніх справ (через заміну стягнення у вигляді 

адміністративного арешту на покарання у виді громадських робіт), а також 
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установ виконання покарань (через зменшення кількості покарань у виді 

арешту і обмеження волі). 

Отже, реалізація положень законопроекту може зменшити витрати та 

збільшити/зменшити надходження державного бюджету залежно від видів і 

кількості скоєних правопорушень та санкцій, що застосовуватимуться. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

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

актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального 

кодексу України (реєстр. N2 4712 від 16.04.2014), поданий народним депутатом 
України Паламарчуком М.П., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (може зменшити витрати та збільшити/зменшити надходження 

державного бюджету залежно від видів і кількості скоєних правопорушень та 

санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.73. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 266 

Податкового кодексу України щодо приведення його норм до вимог земельного 

законодавства України (реєстр. N~ 4709 від 15.04.2014), поданий народним 

депутатом України Бондарєвим К.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 266 Податкового 
кодексу України, згідно з якими юридичні особи та фізичні особи - підприємці 

сплачуватимуть збір за місця для паркування транспортних засобів у Ра1і 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування та автостоянках, а не на 

спеціально відведених автостоянках, як це передбачено діючим 

законодавством. Також пропонується встановити, що земельні ділянки для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів передаватимуться за рішенням сільс[,кої, селищної або міської ради у 

відповідності до вимог Земельного кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не має прямого впливу на доходну та/або видаткову частину 

бюджетів, та зауважує таке. 

Відповідно до підпункту 14.1.229 пункту 14.1 статті 14 Податкового 
Кодексу України спеціалы!o відведені автостоянки - площа території (землі), 

що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка 
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визначається органами місцевого самоврядування із встановленням правил 

щодо відповідальності за збереження транспортного засобу. 

До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні 

гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, Їх частини), які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування 

транспортних засобів. 

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, 

власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної 

плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні 

ділянки, що належать до прибудинкових територій. 

При цьому, згідно зі статтею 266 Кодексу перелік спеціальних земельних 
ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів, в якому зазначаються Їх місцезнаходження, 

загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської 

ради про встановлення збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 
провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, 

надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради 

контролюючого органу в порядку, встановленому розділом І Кодексу. 

Таким чином, у разі прийняття запропонованих змін під оподаткування 

збором також підпадатимуть земельні ділянки, власники або користувачі яких є 

платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до 

прибудинкових територій, з яких також справляється плата за землю відповідно 

до розділу ХІІІ Кодексу. 

Враховуючи викладене та з метою упередження ПОДВ1Иного 

оподаткування земельних ділянок законопроект в поданій редакції Мінфіном не 

підтримується. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 266 Податкового 
кодексу України щодо приведення його норм до вимог земельного 

законодавства України (реєстр. И!! 4709 від 15.04.2014), поданий народним 

депутатом України Бондарєвим К.А., матиме опосередкований вплив на 

показники місцевих бюджетів (може призвести до збільшення доходів місцевих 

бюджетів від збору за місця для паркування транспортних засобів у зв'язку з 

можливим розширенням бази оподаткування). У разі прийняття відповідного 

закону він може набирати чинності у терміни згідно із законодавством. 

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

Голосувалн: «З8» - одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Павлова к.ю. про поданий ним 

та народним депутатом України Задорожним В.К. проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» (реєстр. N!! 4900 від 19.05.2014). 

Відмітили: 

Законопроектом запропоновано доповнити Закон України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» новою статтею 25, згідно з якою 
надання коштів Міністерством фінансів України комунальному підприємству 

«Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (за рахунок 

кредиту, залученого державою від Європейського інвестиційного банку (далі -
ЄІБ) дЛЯ реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену 

в м. Дніпропетровську») ЗДІИСНЮЄТЬСЯ на безповоротній основі, 

а Дніпропетровська міська рада має відшкодовувати витрати державного 

бюджету з обслуговування такого кредиту і вносити до державного бюджету 

плату за надання кредитних коштів. При цьому, комунальне підприємство 

«Дніпропетровський метрополітен» звільняється від зобов'язання надавати 

забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат 

державного бюджету, здійснених у зв'язку з отриманням такого кредиту. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що планується 

залучити кредит ЄІБ в обсязі 152 млн євро (за плаваючою відсотковою ставкою 
EURIВOR + спред, строк погашення - 25 років), а прийняття законопроекту 
забезпечить визначення механізму та умов надання такого кредиту. 

Відповідні кошти кредиту вже враховані у Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік»: у додатках N!! 2, N!! 3, N!! 7 і N!! 9 
до цього Закону залучення кредиту у поточному році передбачено у сумі 

282,4 млн грн з подальшим спрямуванням на субвенцію з державного бюджету 
міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва 

метрополітену у м. Дніпропетровську. 

Отже, прийняття законопроекту не призведе у поточному році до зміни 

показників державного бюджету і граничного обсягу державного боргу. 

Належить зазначити, що аналогічний за змістом законопроект 

«Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рію>, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. N!! 3234 
від 12.09.2013), був розглянутий і підтриманий Комітетом з питань бюджету 

(рішення від 23.10.2013 р., протокол N!! 18), однак не був розглянутий 

Верховною Радою і втратив свою актуальність у зв'язку із завершенням 

бюджетного періоду 2013 року. 
Слід звернути увагу, що загалом на реалізацію проекту «Завершення 

будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» планується залучити 

кредитних коштів у сумі 304 млн євро, включаючи 152 млн євро за рахунок 
кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) 

відповідно до Кредитної угоди (Проект «Завершення будівництва 

метрополітену у м. Дніпропетровську»), ратифікованої Законом України 

від 05.06.2013 р. N!! 322-УІІ. При цьому, у 2012 році після підписання такої 
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угоди умови передачі комунальному підприємству «Дніпропетровський 

метрополітен» коштів кредиту ЄБРР були врегульовані Законом України 

від 02.1 0.2012 р. N!! 5307-УІ «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2012 рік» шляхом передбачення 

аналогічної норми (стаття 26). 
За звітною інформацією Казначейства України за січень-квітень П.р. 

зазначені кредитні кошти не надходили і відповідно не надавалася субвенція з 

державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську (затверджено на 2014 рік 
загалом в обсязі 664,8 млн грн, у тому числі за рахунок кредиту ЄБРР -
382,4 млн грн та за рахунок кредиту ЄІБ - 282,4 млн гривень). 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України (лист 
від 22.05.2014 М 31-12210-04-2112369) законопроект пропонується прийняти. 

При цьому Мінфін зазначає, що 25 жовтня 2013 року Фінансову угоду 
(Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську») між 

Україною та Європейським інвестиційним банком було підписано. У даний час 

необхідно законодавчо визначити умови передачі комунальному підприємству 

«Дніпропетровський метрополітен» коштів кредиту ЄІБ, щО будуть залучені 

Україною для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську2. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

експертному висновку (лист від 19.05.2014 М 16/3-482/4900) зазначає, що за 
результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий 

за основу. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Павлов к.ю., Чорноволенко 0.8., 
Калетник О.М., Скосар І.Є., Медуниця О.В., Різаненко П.О., Заболотний Г.М., 

Дубневич Я.В., Путілов А.с., а також Міністр фінансів України Шлапак О.В. та 

заступник Міністра фінансів України Лісовенко В.В. 

За наслідками обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. запропонував 

підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати 8ерховній Раді 

законопроект за реєстр. N!! 4900 за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон. 

Таке рішення було підтримано більшістю присутніх членів Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» (реєстр. N!! 4900), поданий народними депутатами України 

Павловим К.Ю. і Задорожним В.К., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому як закон. 

Голосували: «зю> - 23, «проти» - 1, «утримались» - О. 
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3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Дубіля В.О. про поданий ним 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік» (реєстр. N2 4983 від 02.06.2014). 

Відмітили: 

Законопроектом доповнюється Закон України «Про Державний бюджет 

У країни на 2014 рік» новою статтею 23-1, згідно з якою пропонується надати 
право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої 

державної позики понад встановлені обсяги в обмін на ці облігації фінансових 

векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), 

з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу. При цьому, 

на обсяг випущених ОВДП Мінфін України збільшує відповідні планові 

показники фінансування державного бюджету. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що політична та 

економічна ситуація в Україні призвела до негативних тенденцій у банківську 

секторі, зокрема на фоні втрати довіри вкладників до банків. При цьому, Фонд 

не лише забезпечує виплату гарантованих сум вкладів, але й здійснює заходи, 

пов'язані з виведенням з ринку неплатоспроможних банків. Так, протягом 

2013-2014 років Фондом було введено тимчасову адміністрацію у 7 банках та у 
2 банках запроваджено процедуру ліквідації. Отже, мстою прийняття 

законопроекту є необхідність забезпечення фінансової спроможності Фонду 

задля виконання ним визначених законодавством функцій у випадку суттєвого 

зниження його коштів. 
У державному бюджеті на 2014 рік кошти для підтримки Фонду не 

передбачені. 

Реалізація законопроекту може призвести до збільшення державного 

боргу у поточному році у разі прийняття Урядом відповідного рішення щодо 

випуску овдп. 

Згідно із статтею 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» для виконання покладених на нього функцій Фонд має право 

залучати кредити від Кабінету Міністрів України або отримати внесок держави 

на безповоротній основі на відповідний рік у разі, якщо з початку року обсяг 

коштів Фонду, що можуть бути використані Фондом на виплати гарантованої 

суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами та на надання фінансової 

підтримки приймаючому банку, зменшується більше ніж на 70 відсотків. Також 
цією статтею визначено процедуру надання такої фінансової підтримки Фонду 

з державного бюджету. 

У цьому зв'язку належить звернути увагу, що Верховною Радою 

29 травня 2014 р. включено до порядку денного поточної сесії законопроект 
про внесення змін до деяких законів України щодо упередження (мінімізації) 

негативного впливу на стабільність банківської системи (реєстр. N24938 
від 27.05.2014), поданий народними депутатами України РижеНКО8ИМ О.М., 

Мартиняком с.в., Фурсіним І.Г. та іншими. Цим законопроектом І1ередбачено 

внести зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб», згідно з якими, зокрема, пропонується за рахунок державного бюджету 
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надавати Фонду кредит або внесок на безповоротній основі у вигляді коштів 

або ОВДП, запровадити фінансові векселі Фонду, а одним з джерел 

формування коштів Фонду визначити ОВДП, залучені Фондом шляхом видачі 

фінансових векселів. 

Таким чином, унормування вищенаведених положень законопроекту 

за реєстр. NQ 4938 в частині розширення інструментів фінансової підтримки 

Фонду надасть МОЖЛИllість їх практичного застосування з прийняттям 

законопроекту за реєстр. NQ 4983. Тому законопроект за реєстр. N2 4983 
необхідно розглядати після прийняття законопроекту за реєстр. N24938, 
оскільки у разі неприйняття останнього внесення відповідних змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» втратить будь-який 
сенс, про що також зазначає Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

експертному висновку (лист від 03.06.2014 М 16/3-534/4983) зауважує, 

зокрема, що запропоноване законопроектом надання права Кабінету Міністрів 

України здійснювати відповідні коригування граничного обсягу державного 

боргу та збільшувати відповідні показники фінансування державного бюджету 

понад затверджені обсяги виходить за межі повноважень Уряду, визначених 

Конституцією України та Бюджетним кодексом України. Відтак, ГНЕУ вважає, 

що у законопроекті доцільно було б надати пропозиції щодо внесення 

відповідних змін до статей 1 та 5 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік» та додатку N!! 2 до нього. 

Зважаючи на вищенаведене та зауваження ГНБУ, у подальшому 

фінансову підтримку Фонду за рахунок державного бюджету доцільно 

визначати відповідно до статті 25 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб». 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України (лист 

від 02.06.2014 М 31-110030-04-2/1 3587) законопроект підтримується, 

а реалізація його положень не матиме прямого впливу на доходну чи видаткову 

частину державного бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати Українии - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Дубіль В.О., Атрошенко В.А., 

Ландик В.І., Різаненко П.О., Заболотний ГМ., Калетник О.М., Путілов А.С., 

а також Міністр фінансів України Шлапак О.В. та заступник Міністра фінансів 

України Лісовенко ВЯ. 

Під час обговорення даного законопроекту народні депутати висловили 

численні запитання щодо поточного стану грошово-кредитної політики, що 

належать до компетенції Національного банку України. З цією метою Головою 

Комітету Гєллєром Є.Б. було запропоновано запросити на наступне засідання 

Комітету Голову Національного банку Кубіва С.І. 

За наслідками обговорення Голова Комітету Гєллєр є.Б. запропонував 

підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді 

законопроект за реєстр. N!! 4983 розглянути після прийняття законопроекту за 

126 



реестр. N!! 4938 та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 
основу та в цілому як закон. 

Таке рішення було підтримано більшістю присутніх членів Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» (реестр. N!! 4983), поданий народним депутатом України 

Дубілем В.О., розглянути після прийняття законопроекту за реестр. N!! 4938 та 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

Голосували: «за» - 23, «проти» - О, «утримались» - 1. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Основних напрямів бюджетної політики на 

2015 рік (до реєстр. N!! 4749 від 22.04.2014), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Міністр фінансів України Шлапак О.В. доповів щодо основних положень 

поданого Урядом проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік 
(до реєстр. N!! 4749). 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. повідомив щодо опрацювання у Комітеті з 

питань бюджету такого документу відповідно до спеціальної процедури, 

визначеної статтею 152 Регламенту Верховної Ради. 
Відповідно до вимог частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу 

України і частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради Кабінет 

Міністрів України має не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, 

схвалити проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний 

бюджетний період і у триденний строк подати його до Верховної Ради. 

Однак, схваливши 16 квітня П.р. проект Основних напрямів бюджетної 

політики на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України N!! 385-р), 
Уряд подав такий документ до Верховної Ради 22 квітня п.р. (реєстр. N!! 4749). 
Зазначене унеможливило дотримання встановленого терміну розгляду цього 

документу Верховною Радою (не пізніше 30 квітня). 
Поданий урядовий проект Основних напрямів бюджетної політики 

на 2015 рік (далі - проект Основних напрямів) переважно відповідає вимогам 

частини четвертої статті 33 Бюджетного кодексу України до змісту такого 
документу, а саме: грунтується на прогнозних і програмних документах 

економічного та соціального розвитку України та містить положення на 

2015 рік, зокрема, щодо: 
- основних прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку (реальний темп зростання ВВП - 101,7 %, номінальний ВВП: за 

методикою СНР-2008 - 1742 млрд грн та за методикою СНР-1993 -
1686,5 млрд грн; індекс споживчих цін Ігрудень до грудня попереднього рокуІ -
105,4 %, рівень безробіття - 7,8 %); 
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- утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 

З% ВВП; 

збереження з урахуванням податкового законодавства частки 

перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні, що не перевищує зо %; 
- утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні, 

але не більше 55 % ВВП; 
- встановлення граничного обсягу надання державних гарантій не більш 

як 5 % доходів загального фонду державного бюджету для кредитування 

інвестиційних проектів. 

Проте у проекті не наведено показник офіційного обмінного курсу гривні 

(у середньому за рік та на кінець року) та обrpунтування питомої ваги місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті України, на що звертає увагу Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму висновку до 

зазначеного проекту (.f/Исm від 15.05.2014 NP 16/3-468/4749). 
Поряд з тим, ГНЕУ надало зауваження до окремих положень проекту 

Основних напрямів, які були опрацьовані та деякі з них враховані при 

доопрацюванні положень даного проекту. 

Згідно з висновком Комітету з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією (лист від 16.05.2014 NP 04-12/16-1817) даний проект 
постанови відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Відповідно до спеціальної процедури, визначеної статтею 152 Регламенту 
Верховної Ради, Комітет з питань бюджету має розглянути пропозиції 

народних депутатів і парламентських комітетів та підготувати на основі 

урядового проекту Основних напрямів і пропозицій до нього відповідний 

проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів. 

До Комітету з питань бюджету надійшли пропозиції від 12 народних 
депутатів та 6 комітетів (з питань національної безпеки і оборони, з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування, з питань транспорту і 

зв'язку, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з 

питань соціальної політики та праці, з питань підприємництва, регуляторної та 

антимонопольної політики). 

При цьому, Комітет з питань підприємництва, регуляторної та 

антимонопольної політики рекомендує відхилити відповідний проект 

постанови та направити Міністерству фінансів України на доопрацювання з 

урахуванням зауважень та пропозицій. Однак ця пропозиція не відповідає 

вимогам частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради, якою не 

передбачено такої процедури. 

Сформова//у таблuцю nода//их пропозицій розда//о //ародllим деnутаmа.н 
- членa.rн KOJllimemy 29 травня 2014 р. 

У Комітеті з питань бюджету за участю уповноважених представників 

Міністерства фінансів України опрацьовано такі ПРОПОЗИl{ії в контексті 

реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України (схваленої 

постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 р. Н!! 799-УII). При цьому, 
взято до уваги положення Основних напрямів бюджетної політики на 20 ІЗ рік 
(схвалених Постановою Верховної Ради України від 22.05.20]2 р. Н!! 4824-УІ) 
і проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, доопрацьованого 
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Комітетом з питань бюджету (реєстр. NQ 27б9-д від 28.05.20 ІЗ, який Верховна 
Рада не розглянула) та річний звіт Кабінету Міністрів України про виконання 

Закону України «Про Державний бюджет України на 20lЗ рію>. 

Під час розгляду такого питання опрацьовано таблицю пропозицій та 

підготовлено проект висновків щодо їх врахування, на підставі чого 

доопрацьовано поданий Урядом проект Основних напрямів з урахуванням 

підтриманих пропозицій (додаються таБЛ1ЩЯ пропозицій з висновками та 

доопрацьований проєкт постанови з порівняльною mаБЛlЩЄЮ до нього на 

52 сторінках). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Дубневич Я.В., Заболотний Г.М., 

Чорноволенко О.В., Байдюк Л.М., Дубіль В.О., Калетник О.М., а також Міністр 

фінансів України Шлапак О.В. 

Народний депутат Чорноволенко О.В. запропонував розділ 

«Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетамю> 

доопрацьованого проекту Основних напрямів доповнити положенням щодо 

зарахування до бюджету міста Києва І ОО відсотків податку на доходи фізичних 

осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва. Міністр 

фінансів України висловився щодо неможливості у даний час врахування цієї 

пропозиції, як такої, зокрема, що призведе до значних втрат доходів 

державного бюджету. 

Народний депутат Дубневич я.в. запропонував підтримати окремі 

пропозиції, подані ним разом з народними депутатами Волковим О.М., 

Шкварилюком В.В., Канівцем ОЛ. (лист від 03.06.2014 м! 381-17312) та 

ініційовані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України, а саме: доповнити проект Основних 

напрямів такими положеннями: 

«удосконалення наявного та 

фінансово-інвестиційного механізму 

(придбання) доступного житла; 

запровадження нового 

державної підтримки 

ефективного 

будівництва 

комплексна модернізація систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення». 

Згідно з зазначеними пропозиціями передбачається відповідно доповнити 

розділ «Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону 

про Державний бюджет України на 2015 рік». Таку пропозицію було погоджено 
Міністром фінансів України. 

Народний депутат Байдюк Л.М. висловила пропозиції до урядового 

проекту Основних напрямів від фракції Комуністичної партії України (однак 

такі пропозиції не були подані цією фракцією до Комітету з питань бюджету). 

у зв'язку з цим, Голова Комітету Гєллєр Є.Б., зокрема, звернув увагу на 

неможливість їх розгляду і врахування за об'єктивних причин. 

Народний депутат Дубіль В.О. наполягав на врахуванні поданих ним 

окремих пропозицій, а саме: доповнити проект Основних напрямів такими 

пропозиціями: «забезпечення на 2015 рік фінансування на 1 ОО % від потреби, 
визначеної Міністерством охорони здоров'я України, на закупівлю ліків для 
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хворих та створення у 2015 році державного фонду розвитку охорони 

здоров'я». Голова Комітету Гєллєр Є.Б. аргументував недоцільність врахування 

таких пропозицій, що підтвердив Міністр фінансів України. 

Народний депутат Калетник О.М. наполягала на розгляді та врахуванні 

своєчасно поданих нею пропозицій до урядового проекту Основних напрямів. 

Міністр фінансів України підтвердив погоджені з Міністерством фінансів у 

розданій таблиці висновки щодо неможливості врахування окремих пропозицій 

народного депутата, на яких вона наполягає. 

За підсумками обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. запропонував 

підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді схвалити 

проект Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік у доопрацьованій 
Комітетом редакції згідно з підготовленим проектом постанови Верховної Ради 

з урахуванням погоджених Міністром фінансів України пропозицій народного 

депутата Дубневича Я.В., висловлених ним на цьому засіданні Комітету. 

Таке рішення було підтримано більшістю присутніх членів Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України схвалити проект Основних 

напрямів бюджетної політики на 2015 рік у доопрацьованій Комітетом з питань 
бюджету редакції згідно з підготовленим Комітетом проектом постанови 

Верховної Ради України. 

"ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

БЮДЖЕТНОї ПОЛІТИКИ НА 20 І 5 РІК 
Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік розроблені відповідно 

до Програми діяльності Кабінету Міністрів України і з урахуванням виконання 

програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими 

міжнародними фінансовими організаціями з метою стабілізації національної 

економіки у 2015 році та формування сприятливого макроекономічного 

середовища, проведення ефективної бюджетно-податкової політики, 

дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та 

раціональності бюджетного процесу. 

Забезпечення у 2015 році економічного відновлення, закладення основ 
кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі 

шляхом створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов 

розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного 

бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на 

міжнародні ринки, здійснення послідовної державної гуманітарної політики, 

зміцнення системи соціального захисту. 

Основні прогнозні макропоказники економічного 

і соціального розвитку України на 2015 рік 

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік 
враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 
розвитку У країни на 2015 рік: 
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валовий внутрішній продукт номінальний: за міжнародним стан.nартом 

системи національних рахунків 1993 року 1686,5 млрд гривень, за 

міжнародним стандартом системи національних рахунків 2008 року 
1742 млрд гривень; 

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за 

міжнародними стандартами системи національних рахунків 1993 року та 

2008 року) - 101,7 відсотка; 
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 

105,4 відсотка; 
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) 

1 07,З відсотка; 
рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за 

методологією Міжнародної організації праці, - 7,8 відсотка. 
Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться 

припушення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у 

середньому на рік та на кінець року, виходячи з політики гнучкого обмінного 

курсу, який формуватиметься на міжбанківському валютному ринку України, 

що сприятиме збереженню міжнародних резервів держави і підвищенню 

прозорості та ефективності валютної політики Національного банку України. 

Основні прогнозні макропоказники, що є попередньо орієнтовною 

оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені відповідно до поточного 

стану соціально-економічної ситуації у 2014 році шляхом прийняття Кабінетом 
Міністрів України рішення щодо схвалення основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та 
враховуватимуться під час підготовки проекту Державного бюджету України 

на 2015 рік. . 
Уточнення макропоказників можливе також у зв'язку з наявністю ряду 

ризиків, зокрема, пов'язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, 

можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, погіршенням 

кон'юнктури на світових товарних ринках, зниженням цін на традиційну 

продукцію українського експорту, нестабільністю вітчизняної фінансової та 

банківської системи внаслідок низького рівня довіри з боку населення, 

політичною нестабільністю в Україні. 

Основні завдання бюджетної політики 

Подальша стабілізація державних фінансів передбачає: 

утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 

З відсотків валового внутрішнього продукту; 

утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні, але 

не більше 55 відсотків валового внутрішнього продукту; 
збереження з урахуванням змін податкового законодавства частки 

перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на 

рівні, що не перевищує зо відсотків; 

фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету 

переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень у разі наявності 

сприятливих умов на внутрішньому фінансовому ринку; 
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фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету '3а 

рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових органі'3ацій для реалізації інвестиційних 

програм (проектів); 

встановлення граничного обсягу надання державних гарантій на 

бюджетний період не більш як 5 відсотків доходів загального фонду 

державного бюджету для кредитування проектів інвестиційного характеру на 

об'єктах, що мають загальнодержавне значення; 

недопущення надання державних гарантій щодо залучення коштів 

головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних 

видатків понад обсяги встановлених бюджетних приз~ачень; 

вжиття заходів щодо проведення активних операцій, пов'язаних з 

управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного ка'3начейського 

рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 

періоду; 

встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення 

на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу 

споживчих цін; 

встановлення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 

урахуванням реального стану розвитку економіки та фінансових можливостей 

бюджету, що забезпечить ЇХ зростання не нижче індексу споживчих цін; 

недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати 

заробітної пшїти працівникам бюджетної сфери; 

забезпечення упорядкування переліку отримувачів соціальних пільг, 
визначення економічно та соціально обфунтованих нормативів споживання 
відповідних послуг, посилення адресності надання соціальних пільг та 
відшкодування їх вартості надавачам послуг; 

підвищення обороноздатності держави шляхом оптимізації структури і 

чисельності ВlИськових формувань, підвищення інтенсивності бойової 

підготовки, розвитку і модернізації озброєння та ВlИськової техніки з 

використанням вітчизняних розробок, високих технологій і виробничих 

потужностей оборонно-промислового комплексу; 

послідовне підвищення рівня грошового забезпечення 

військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу); 

реформування правоохоронних органів, уточнення Їх повноважень, 

оптимізація структури та чисельності з урахуванням європейських стандартів; 
оптимізацію структури органів державної влади і відповідних видатків 

державного бюджету, усунувши розпорошеність і дублювання функцій 

державного управління та ліквідувавши невластиві функції, забезпечуючи 

дотримання принципів прозорості, відкритості та підзвітності суспільству; 

продовження реалізації заходів щодо економного і раціонального 

використання державних коштів та перегляд таких заходів за результатами 

аналізу ефективності Їх застосування виходячи з поточного стану розвитку 
економіки; 
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підвищення якості та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету 

шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних 

проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності; 

оптимізацію переліку головних розпорядників коштів державного 

бюджету з урахуванням внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу 

України для підвищення ефективності управління бюджетними коштами та 

посилення відповідальності міністерств за реалізацію державної політики у 

відповідних галузях; 

створення законодавчого забезпечення запровадження системи 

державного стратегічного планування, включаючи узгодження порядків та 

строків розроблення прогнозних і програмних документів економічного та 

соціального розвитку і складання проекту державного бюджету; 

створення умов та вжиття заходів з метою: 

- забезпечення оприлюднення головними розпорядниками коштів 

державного бюджету на своїх офіційних сайтах інформації про мету, завдання 

та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних 

програм, - у тижневий строк після подання Кабінетом Міністрів України до 

. Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України; 
- забезпечення оприлюднення Міністерством фінансів України на своєму 

офіційному саИТI інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних 
показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості 

формі) - у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет 

України; 

- удосконалення механізму управління державними інвестиціями шляхом 

внесення змін до Бюджетного кодексу України і Закону України "Про 
інвестиційну діяльність" щодо створення системи управління державними 

інвестиціями з визначенням основних принципів і критеріїв прозорого 

формування та використання державних інвестицій, а також створення єдиної 

системи проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних 

проектів. 

Пріоритетні завдання податкової та митної політики 

Пріоритетні завдання податкової та митної політики у 2015 році: 
прийняття нового Податкового кодексу України, який передбачатиме, 

зокрема: 

- скорочення кількості податків і зборів; 

- максимальне сприяння розвиткові внутрішнього виробництва шляхом 

зниження податкового (соціального) навантаження на фактори виробництва; 

- мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків; 

- спрощення адміністрування податків; 

удосконалення спеціальних режимів оподаткування дЛя 

сільськогосподарських підприємств; 
- реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з 

метою забезпечення принципу рівності усіх платників податків перед законом 

та встановлення економічно обгрунтованих ставок єдиного податку; 
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- розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; 

- віднесення плати за землю до місцевих податків та надання права 

органам місцевого самоврядування встановлювати пільги щодо місцевих 

податків і зборів; 

- удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків і 

зменшенню податкових зобов'язань, а також механізмів здійснення контролю 
за трансфертним ціноутворенням; 

- упорядкування нормативного забезпечення справляння обов'язкових 

платежів та внесків нефіскального характеру, що встановлені іншими 

законодавчими актами України; 

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової 

продукції шодо деяких податків і зборів; 

встановлення об'єктивних критеріїв і вимог щодо надання податкових та 

митних пільг з метою уникнення необrpунтованих втрат доходів бюджету; 

детінізація заробітної плати і доходів громадян, що забезпечить 

збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного 

соціального і пенсійного страхування; 

адаптація податкового та митного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу; 

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими 
державами; 

підвищення рівня оподаткування митними платежами. 

Реалізація пріоритетних державних цільових програм 

Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься 

в межах коштів державного бюджету на 2015 рік відповідно до Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України (схваленої постановою Верховної Ради 

України від 27 лютого 2014 р. N!! 799-УIl) та заходів щодо економного та 
раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання 

органів державної влади та інших державних органів, утворених органами 
державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують 

кошти державного бюджету (затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2014 р. N!! 65), з урахуванням досягнутих цільових 

показників та соціально-економічних наслідків виконання таких програм. 

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами 

Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів здійснюватиметься 
шляхом: 

забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та оптимального 

співвідношення державного та місцевих бюджетів; 

зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів з урахуванням перегляду 

підстав надання пільг за галузевою ознакою виходячи з їх ефективності; 

комплексного використання програмно-цільового методу під час 

складання та виконання місцевих бюджетів; 
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інтеграції складових середньострокового бюджетного планування у 

бюджетний процес на місцевому рівні; 

спрямування державних інвестиційних ресурсів, у тому числі коштів 

державного фонду регіонального розвитку, на розбудову та модернізацію 

інфраструктури регіонів, що сприятиме збереженню наявних та створенню 

нових робочих місць; 

удосконалення формульного розподілу обсягу міжбюджетних 

трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами з урахуванням 

змін, внесених до актів податкового і соціального законодавства; 

поширення нових механізмів фінансового забезпечення закладів охорони 

здоров'я, що відпрацьовані у пілотних регіонах відповідно до Закону України 

"Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", в інших 

регіонах; 

здійснення подальших кроків для реформування місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та міжбюджетних відносин 

шляхом внесення відповідних змін до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України та інших законів України: 

- забезпечення зарахування до доходів місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, частини 

податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб; 

- запровадження обrрунтованої ОСІІОВИ дЛЯ діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність 

та якість надаваних ними послуг, а також відповідну ресурсну базу; 

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень; 

розмежування повноважень у 

самоврядування та органів виконавчої влади 

субсидіарності; 

системі органів місцевого 

на різних рівнях за принципом 

- розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади; 

- визначення критеріїв для формування адміністративно-територіальних 

одиниць різного рівня нового адміністративно-територіального устрою; 

- уніфікації і стандартизації адміністративних та соціальних послуг, що 

надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади, з урахуванням принципів максимальної доступності послуг 

для споживачів та забезпечення на законодавчому рівні умов для належного 

фінансування таких послуг; 

підвищення фінансової спроможності органів місцевого 

самоврядування шляхом створення умов для здійснення трансформації 

територіальної організації влади, формування нових міжбюджетних відносин з 

урахуванням законодавства щодо реалізації права територіальних громад на 

об'єднання. 
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Інші питання, вирішення яких необхідне для складання 

проекту закону про Державний бюджет УкраїНІ! на 2015 рік 

Для реалізації бюджетної політики необхідно також вирішити питання 

щодо: 

проведення приватизації державного майна з урахуванням принципів 

відкритості і прозорості з метою завершення основного етапу приватизації та 

забезпечення відповідних планових надходжень державного бюджету, а також 

створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації, 

зокрема залучення інвестицій для модернізації потужностей таких підприємств; 

продажу за сприятливих умов на фінансових ринках пакетів акцій, що 

належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь 

держава, із зарахуванням таких коштів до державного бюджету; 

удосконалення механізмів управління коштами державного дорожнього 

фонду, забезпечуючи прозорий розподіл таких коштів та підвищення 

ефективності їх використання з деталізацією відповідної звітності; 

активізації роботи із залучення коштів інвесторів для розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу на умовах державно-приватного 

партнерства, зокрема концесії; 

продовження проведення системних реформ в агропромисловому 

комплексі шляхом комплексного підходу до розвитку різних форм 

господарювання, зокрема малого та середнього товаровиробництва, що мають 

важливе соціально-економічне значення для сільських громад та розвитку 

соціальної сфери сільських територій в цілому, розбудови інфраструктури 

аграрного ринку, реалізації інвестиційно-інноваційних проектів в 

агропромисловому комплексі, а також спрощення дозвільних процедур та 

запровадження європейської моделі здійснення контролю за безпечністю та 

якістю харчових продуктів; 

подальше посилення екологічної складової у розвитку національної 

економіки з метою досягнення безпечного для здоров'я людини стану 

навколишнього природного середовища; 

підвищення рівня раціонального використання водних ресурсів та 

ефективності водокористування шляхом приведення вартості послуги з подачі 

води у відповідність з економічно обrpунтованою; 

формування державного замовлення на здійснення підготовки фахівців, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

працівників з урахуванням реальних потреб ринку праці та виходячи із 

середньої вартості підготовки одного кваліфікованого працівника відповідно до 

державних стандартів надання освітянських послуг, надавши самостійність 

навчальним закладам в управлінні коштами з набуттям статусу іншого, НІж 

бюджетна установа, та відповідно одержувача бюджетних КОШТІв при 

виконанні бюджетних програм; 

урегулювання питань формування державного замовлення у сферах 

телебачення, радіомовлення (виробництво, трансляція) і кінематографії; 

оптимізації мережі наукових установ з урахуванням оцінки ефективності 

Їх діяльності та спрямування бюджетних коштів на наукові дослідження і 

науково-технічні розробки залежно від практичного впровадження результатів 
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та Їх відповідності державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки 
та інноваційної діяльності; 

удосконалення механізму надання державної підтримки театрам, 

художнім колективам, концертним і цирковим організаціям, друкованим 

періодичним виданням, заповідникам шляхом оптимізації відповідних заходів 

та закладів (з переданням окремих закладів у комунальну власність), 

визначення критеріїв та нормативів для планування обсягів здійснення такої 

підтримки; 

удосконалення механізму державної підтримки державних вугледобувних 

підприємств з урахуванням міжнародного досвіду, включаючи поетапне 

припинення покриття їх операційних витрат, оптимізацію витрат на ліквідацію 

неперспективних підприємств із наданням соціальної підтримки працівникам 

шахт, які вивільняються, підвищення інвестиційної привабливості державних 

вугледобувних підприємств з урахуванням поступової передачі Їх об'єктів 

соціальної інфраструктури у комунальну власність; 

прийнятгя національного плану дій з енергоефективності на період до 
2020 року та національного плану дій з відновлювальної енергетики на період 
до 2020 року, передбачивши здійснення заходів щодо диверсифікації джерел 
енергопостачання, зокрема шляхом збільшення обсягів видобутку власного 

газу, реверсних поставок газу в Україну з європейських країн, активізації 

реалізації проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного 

видобутку; 

забезпечення доступності кредитів для реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів шляхом надання часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами у пріоритетних галузях національної економіки з 

урахуванням міжнародного досвіду, нових механізмів для підвищення 

доступності та здешевлення вартості кредитів для вітчизняних виробників 

товарів та послуг, зокрема для суб'єктів малого та середнього бізнесу; 

удосконалення наявного та запровадження нового ефективного 

фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва 

(придбання) доступного житла; 

комплексної 

водовідведення; 

модернізації систем тепло-, водопостачання та 

оптимізаЦIІ витрат (насамперед адміністративних) фондів 

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, 

впровадження нових механізмів контролю за цільовим спрямуванням коштів 

таких фондів". 

Голосували: «за» - 19, «проти» - ,«утримались» - І, «не голосували» - 4. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. ШкваРIІЛIOК 
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