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ВіДСУТllі: 

Члени Комітету: Байдюк Л.М., Буряк с.В., Деркач А.Л., Жеребнюк В.М., 

Зубик В.В., Калетник О.М., Канівець О.Л., Куровський 1.1., Ландик В.!., 

Фельдман О.Б., Хмельницький В.І., Шуфрич Н.І. 

Присутні: 
Від секретаріату Комітету: ВаТУЛI>ОВ А.В., Джинджириста л.я., 

Книшенко І.Ф., Фещук с.л., Боброва т.с., Корольковська М.М., Кочубей ол .. 
Луценко Н.В., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Зайченко А.с., Товстенко В.М., 

Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

(За списком) 



2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу 
видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 
державного бюджету: 

1) передача Міністерству інфраструктури України бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів України у 2014 році 

(розпорядження КМУ від 27.05.2014 N!! 507-р); 
2) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів України на 2014 рік, та виділення коштів з резервного 
фонду державного бюджету (постанова КМУ від 04.06.2014 N!! 158); 

3) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки України на 2014 рік (розпорядження КМУ 

від 04.06.2014 N!! 536-р). (ВЮ/ючено до порядку денного додатково) 
3. Про проект Закону України про внесення змін до додатка N!! 3 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 

(щодо обороноздатності держави) (реєстр. N!! 4078а від 16.06.2014), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

4. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2979 
від 14.05.2013), поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., 
Фаріон І.Д., Кривецьким 1.1., Блавацьким М.В. 

5. Різне. 
- Про інформацію Голови Національного банку України Кубіва С.І. щодо 

реалізації грошово-кредитної політики в контексті виконання державного 

бюджету у поточному році та формування бюджетної політики на 2015 рік. 
(Питання не розглядалося) 

- Про Висновок Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету 
України за перший квартал 2014 року та інформацію про стан виконання 
державного бюджету у поточному році. 

- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на липень 
2014 року. 

1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

Михальчишина Ю.А. про розгляд законопроектів щодо їх впливу на пока.1НИКИ 

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

Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України. 

1.1. Законопроекти, які не мають вплнву ІІа покаЗНIІКIІ бюджетів, 
у тому Чllслі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» (щодо застосування переговорної 

процедури в особливий період або в умовах надзвичайного стану) 
(реєстр. N2 4789 від 28.04.2014, народний депутат України Кузьмук 0.1.). 
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1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до статті 2 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» (щодо предметів закупівлі, на 

яких не поширюється дія Закону) (реєстр. N~ 4827 від 06.05.2014, народні 

депутати України Кайда ол., Янків І.Т.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України (щодо особливостей провадження у 

справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання) (реєстр. N!' 4826 
від 06.05.2014, народний депутат України Тарасюк Б.І.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України (щодо особливостей провадження у 

справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень) 

(реєстр. N!! 4825 від 06.05.2014, народний депутат України Тарасюк Б.І.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про виконавче провадження» (щодо особливостей виконання судових рішень 

при поданні апеляційної скарги) (реєстр. N!! 4807 від 05.05.2014, народний 

депутат України Тарасюк Б.І.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до статті 156-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (щодо захисту прав споживачів) 

(реєстр. N!! 4824 від 06.05.2014, народний депутат України Котеляк л.л.). 

1.1.7. Проект Закону У країни про внесення змін до Кодексу законі в про 
працю України щодо скасування обов'язкової реєстрації трудових договорів 

фізичними особами-підприємцями (реєстр. N!' 4797 від 30.04.2014, народний 

депутат України Королюк В.А.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення розвитку суспільної моралі (реєстр. N!! 4806 
від 05.05.2014, народні депутати України Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про зайнятість населення» (щодо врегулювання позикової праці) 

(реєстр. N!! 4794 від 29.04.20]4, народний депутат України Петьовка В.В.). 

1.].1 о. Проект Закону України про внесення доповнень до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
(щодо особливостей банкрутства суб'єктів господарювання, перед якими 

існують прострочені державні грошові зобов'язання) (реєстр. N!! 4790 
від 29.04.20]4, народний депутат України Жеребнюк В.М.). 

] .1.1]. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо функціонування Державного земельного банку) 

(реєстр. N!! 4784 від 25.04.2014, Кабінет Міністрів України). 

(У зв 'язку з тlШ, ЩО законопроект за реєстр. М 4784 Верховною Радою 
Украііш на поточному пленарному тижні nршїнято як Закон, рішення 

Комітету з питань бюджету не надсилати профільному Комітету, а 

заЛllUlllmи у справі цього законопроекту.) 
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1.1.12. Проект Закону України про внесення змІН до стаТТІ 122 
Земельного кодексу України щодо надання районним та МІСЬКИМ 

територіальним органам виконавчої влади з питань земельних ресурсів права 

передавати у власність або у користування землі сільськогосподарського 

призначення, які перебувають у державнlИ власності (реєстр. NQ 4796 
від 30.04.2014, народний депутат України Ничипоренко В.М.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення права киян на місцеве самоврядування) 

(реєстр. NQ 4788 від 28.04.2014, народний депутат України Катеринчук М.Д.). 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроекті в. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосередній 

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

України «Про судовий збір» щодо об'єктів справляння судового збору 

(реєстр. лr~ 2008а (доопрац.) від 28.04.2014), поданий народним депутатом 

України Бондарєвим К.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується не справляти судовий збір за подання 

позовних заяв про оскарження рішень органів (посадових осіб), уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, про притягнення 

особи до адміністративної відповідальності, а також апеляційної скарги на 

рішення суду про притягнення особи до адміністративної відповідальності, 

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 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 
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копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Встановлений Законом порядок зарахування судового збору, на думку 

Міністерства фінансів України, 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. За інформацією Державної судової 

аДМІНІстрації, як зазначає Мінфін, бюджетні призначення на фінансове 

забезпечення органів судової влади, включаючи кошти судового збору, 

забезпечують потребу в таких видатках лише на рівні 50 відсотків. Тому 

запропоноване законопроектом розширення кола пільговиків призведе до 

зменшення рівня фінансового забезпечення судів, що є неприйнятним. 

Таким чином, норми законопроекту, в разі їх прийняття, призведуть до 

зменшення надходжень судового збору до спеціального фонду державного 

бюджету, а відтак потребуватимуть додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади. Вартісна 

величина впливу на показники бюджету, за інформацією Мінфіну, залежатиме 

від кількості позовів про оскарження рішень суб'єктів владних повноважень 

про притягнення особи до адміністративної відповідальності. 

Однак, автором законопроекту не надано пропозищи змін до 

законодавчих актів України шодо 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 стапі 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (через місяць 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. 

Слід також звернути увагу, що відповідно до 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. 

Поряд з тим, відповідно до статті 94 Кодексу адміністративного 

судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не 

є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею 
документально підтверджені судові витрати з державного бюджету 

(або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган 

місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа). 

Крім того, статтею 5 Закону України «Про судовий збір» визначені 

суб'єкти, які звільняються від сплати судового збору (зокрема, інваліди, 
громадяни, віднесені до 1 та 2 категорlИ постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці та ін.) 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судовий збір» щодо об'єктів справляння судового збору (реєстр. N!! 2008а 
(доопрац.) від 28.04.2014), поданий народним депутатом України 

Бондарєвим К.А., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

надходжень судового збору до спеціального фонду державного бюджету, 

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 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 податкової та 
митної політики. 

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

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» щодо 

статусу осіб, які потерпіли від політичних репресій у дитинстві 

(реєстр. NQ 2238а (доопрац.) від 07.04.2014), поданий народними депутатами 
України Вознюком Ю.В. та Шевченком А.В. 

ВідміТИЛIf: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон У країни 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (далі - Закон) новою 

статтею 51 та внести зміни до статті 6 цього Закону, визначивши статус осіб, 
потерпілих від політичних репресій, та поширивши на таких осіб права, 

передбачені цим Законом для реабілітованих осіб. 

Так, правовий статус потерпілих від політичних репресій пропонується 

надати особам, які: 

- народилися у жінок, які на той час відбували покарання у місцях 

позбавлення волі чи були примусово поміщені у лікувальні заклади і згодом 

реабілітовані відповідно до цього Закону, 

- перебували у віці до 18 років разом з батьками, один з яких чи обоє на 
той час відбували покарання у місцях позбавлення волі, в засланні, висланні чи 

на спецпоселенні і згодом реабілітовані відповідно до вказаного закону, 

- залишилися у віці до 18 років без опіки батьків, один з яких чи обоє 
були репресовані і згодом реабілітовані відповідно до закону. 

Разом з тим, проектом закону пропонується особам, потерпілим від 

політичних репресій та які є інвалідом чи пенсіонером, надати право на: 

одержання 

ВІДпочинку; 

транспорту 

пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та 

безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського 

(крім таксі) та на автомобільному транспорті загального 



користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах 

аДМІНІстративного району; зниження оплати жилої площі та комунальних 

послуг на 50 процентів (для осіб, які у віці до 18 років залишилися без опіки 
батьків, один з яких чи обоє були репресовані і згодом реабілітовані - на 

25 процентів) у межах норм, передбачених чинним законодавством; 

позачергове надання медичної допомоги 50-процентне зниження вартості ліків 

за рецептом (для осіб, які у віці до 18 років залишилися без опіки батьків, один 
. з яких чи обоє були репресовані і згодом реабілітовані - на 25 процентів), 

першочергове встановлення телефону (також для осіб, які у віці до 18 років 
залишилися без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані і згодом 

реабілітовані). 

Крім того, особи, потерпілі від політичних репресій, матимуть право на 

безоплатну правову допомогу щодо питань, пов'язаних з реабілітацією чи 

визнанням потерпілими від політичних репресій. 

Також, нормами законопроекту пропонується видачу 

потерпілим від політичних репреСIИ ЗДlИснювати місцевими 

державної виконавчої влади за місцем проживання таких осіб. 

посвідчень 

органами 

Як зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, його прийняття 

не потребує внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік». Натомість, під час формування проекту Державного бюджету 

України на 2015 рік Уряду України необхідно буде передбачити видатки для 
соціального забезпечення осіб, які постраждали від політичних репресій, 

кількість яких налічується понад 14 тис. гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає, 

що реалізація положень законопроекту щодо запровадження додаткових 

соціальних гарантlИ потерпілим від політичних репресій у дитинстві 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету щорічно у сумі 

112,1 млн грн, проте джерела покриття таких видатків не визначені. 
Відтак, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до даного 
законопроекту належить подати фінансово-економічне обrрунтування з 

відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, однак така інформація 

відсутня. 

Загалом Міністерство фінансів України в межах компетенції зазначає про 

не підтримку зазначеного законопроекту. При цьому, зауважується, що питання 

державних соціальних гарантій громадянам має вирішуватися комплексно у 

рамках чинного законодавства у сфері соціального захисту з урахуванням стану 

соціально-економічного розвитку країни і збалансування додаткових видатків з 

наявними бюджетними ресурсами. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму експертному висновку зазначає, що законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловленого зауваження, щодо 

відповідності його норм вимогам Бюджетного кодексу України. 
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УХВАЛИЛИ; 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» щодо статусу осіб, 

які потерпіли від політичних репресій у дитинстві (реєстр. И~ 2238а (доопрац.) 

від 07.04.2014), поданий народними депутатами України Вознюком Ю.В. та 
Шевченком 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 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 прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

1.2.3. СЛУХАЛИ; 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції 

(реєстр. NQ 4805 від 05.05.2014), поданий народним депутатом України 

Тігіпком С.Л. 

Відмітили; 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується з І січня 2015 року до І січня 

2023 року встановити у розмірі 5 % ставки податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування (далі -
ЄС В) за трудовими договорами працівників - професіоналів в галузі 

програмування суб'єктів індустрії програмної продукції. 

При цьому, законопроект передбачає, що сума податку на доходи 

фізичних осіб таких працівників за ставкою 5 % не може бути меншою, ніж 
сума податку за ставкою 15 % з двох розмірів мінімальної заробітної плати, 

а сума ЄСВ за ставкою 5 % - меншою ніж обсяг ЄСВ з двох мінімальних 

зарплат за звичайною ставкою. 

Прийняття такого законопроекту починаючи з 2015 року призведе до 
втрат доходів державного та місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб (за експертною оцінкою Міністерства фінаНСІВ України можливі 
втрати доходів бюджету від податку можуть становити близько 477 млн грн) та 
доходів Пенсійного фонду України (що призведе до збільшення витрат 

державного бюджету на покриття дефіциту цього фонду) і фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 
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не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91), на що також 
звертає увагу у своєму експертному висновку Мінфін. 

Загалом Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект не 

підтримує та висловлює наступні зауваження, зауважуючи, зокрема про таке. 

Прогнозованого автором законопроекту збільшення доходної частини 

місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб найімовірніше не 

відбудеться, і навіть матимуть місце втрати доходів місцевих бюджетів, 

оскільки законопроектом пропонується практично регресивне оподаткування з 

однаковим вилученням податку при кратному збільшенні отриманого доходу. 

Запровадження пільгової ставки податку на доходи фізичних осіб для 

певної групи громадян за професійною ознакою суперечить статті 24 
Конституції України та підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України щодо дотримання рівності громадян (платників податків) перед 

законом. 

Крім того, запропоноване зниження у 3 рази ставки податку на доходи 
фізичних осіб для працівників ІТ-компаній може створити прецедент для 

ініціювання відповідних змін до податкового законодавства для працівників 
інших галузей, яким надаватиметься державна підтримка. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо вдосконалення особливостей 

оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції (реєстр. N~ 4805 
від 05.05.2014), поданий народним депутатом України Тігіпком сл., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних та збільшення витрат 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» (щодо врегулювань ПОГОl\жень дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів) (реєстр. N~ 4816 від 06.05.2014), поданий народним 
депутатом України Момотом 0.1. 

ВідміТIІЛIІ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 
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У законопроекті пропонується в переліку документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності щодо погодження маршрутів руху 

транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

визначити, що цього погодження не потребують міжнародні перевезення таких 

вантажів дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху (встановивши 

у редакції, чинній до змін, прийнятих згідно із законом від 09.04.2014 
N!! 1193-УІІ). 

Прийняття такого законопроекту може призвести до втрат доходів 

державного бюджету від надходжень плати за надання адміністративних 

послуг. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України шодо 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 дня його 

опублікування не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України, на що також у своєму експертному висновку звертає увагу 

Міністерство фінансів України. 

Загапом Міністерством фінансів України законопроект не підтримується, 

оскільки може мати негативний вплив на доходну частину державного 

бюджету, розрахунок якого не надано. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Закону України 

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» (щодо врегулювань погоджень дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів) (реєстр. N~ 4816 від 06.05.2014), поданий народним 

депутатом України Момотом 0.1., матиме вплив на показники бюджету (може 
призвести до зменшення доходів державного бюджету від плати за надання 

адміністративних послуг). 

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 ріщення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті J 9 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо 

надання пільг з орендної плати за користування об'єктами права державної та 

10 



комунальної власності) (реєстр. N!! 4795 від 29.04.2014), поданий народним 
депутатом України Чубом В.Є. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

У законопроекті пропонується надати право орендодавцям державного та 

комунального майна надавати пільги щодо орендної плати орендарям 

збиткових підприємств, а також щодо об'єктів, що мають важливе соціальне 

значення. 

Прийняття такого законопроекту призведе до втрат доходів державного 

та місцевих бюджетів від орендної плати. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

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

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 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. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує, оскільки його реалізація може призвести до 

зменшення надходжень коштів до загального фонду державного та місцевих 

бюджетів від орендної плати. Крім того, Мінфін звертає увагу, що згідно з 
частиною першою статті 19 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» орендар за користування об'єктом оренди вносить 

орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 19 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» (щодо надання пільг з 

орендної плати за користування об'єктами права державної та комунальної 

власності) (реєстр. N!! 4795 від 29.04.2014), поданий народним депутатом 

України Чубом В.Є., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від орендної плати). 

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 

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

України «Про вибори народних депутатів України» щодо умов реєстрації 
(реєстр. X~ 4798 від 30.04.2014), поданий народним депутатом України 

Королюком В.А. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується встановити, що особа, обрана депутатом, 

для їі реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до 

Центральної виборчої комісії крім інших, визначених Законом документів, 

копію документа про вищу освіту. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація не 

потребує додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Відповідно до частини п'ятої статті 101 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» у разі неподання особою, обраною депутатом в 

одномандатному окрузі, у визначені строки необхідних документів Центральна 

виборча комісія приймає рішення про визнання їі такою, яка не набула 

депутатського мандата, та призначає повторні вибори у відповідному 

одномандатному окрузі. 

Відтак, реалізація проекту закону потребуватиме значних додаткових 

коштів з державного бюджету на підготовку та проведення повторних виборів 

народних депутатів у відповідних одномандатних округах. 

Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та ПРОПОЗИЦІІ дЛЯ досягнення 

збалансованості державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

має узгоджуватися з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» щодо умов реєстрації 

(реєстр. X~4798 від 30.04.2014), поданий народним депутатом України 

Королюком В.А., 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 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 
державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про загальнообов'язкове державне пеНСІИне страхування» 

(про підвищення розміру пенсійного забезпечення за понаднормовий страховий 
стаж) (реєстр. И!! 4786 від 28.04.2014), поданий народним депутатом України 
Міщенком с.г. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом шляхом внесення змін до статті 28 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пеНСІине страхування» пропонується 

збільшити доплату до пенсії за понаднормовий стаж та встановити, що за 

кожний повний рік страхового стажу понад З5 років чоловікам і ЗО років 

жінкам пенсія за віком збільшується на 5 відсотків мінімального розміру пенсії 
за віком (за чинною редакцією - 1 відсоток розміру пенсії за віком, обчисленої 
відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток 

мінімального розміру пенсії). 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатки державного бюджету на реалізацію законодавчої пропозиції складуть 

1 ОО млн грн на місяць або 1,2 млрд грн на рік. 
Проте, 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 змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових коштів з 

бюджету Пенсійного фонду України, що, як наслідок, збільшить видатки 

Державного бюджету України на покриття дефіциту Фонду. 

Крім того, відмічається, що зважаючи на наявність протягом останніх 

років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за 

рахунок коштів державного бюджету, реалізація такої пропозиції стане 

додатковим тягарем на Державний бюджет України. 

Так, враховуючи обмеженість доходної частини державного бюджету, 

а також необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання уже 
прийнятих рішень, Міністерство фінансів зауважує, що підвищення пенсійних 

виплат, які матимуть наслідком збільшення видатків державного бюджету, 

потребує виваженого підходу на основі обов'язкового врахування фінансових 

можливостей держави. 

13 



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання, зокрема, звернуто увагу на відсутність 

розрахунків щодо запровадження такої законодавчої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (про підвищення 

розміру пенсlИНОГО забезпечення за понаднормовий страховий стаж) 

(реєстр. N!! 4786 від 28.04.2014), поданий народним депутатом України 

Міщенком с.г., 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 І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

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

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

законів про працю України щодо раціонального використання робочого часу 

(реєстр. N!! 4777 від 24.04.2014), поданий народним депутатом України 

Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується виключити частину третю статті 67 
Кодексу законів про працю, якою регламентується перенесення вихідного дня 

на наступний після святкового або неробочого дня у випадку, коли святковий 

або неробочий день збігається з вихідним днем, окрім святкування Пасхи 

(Великодня). 

Крім того, шляхом внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю 
України пропонується із переліку святкових днів виключити: «1 і 2 травня -
День міжнародної солідарності трудящих», а неробочий день Пасху 

(ВеJlикдень) запропоновано святкувати два дні (неділю та понеділок). 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, ЙОГО 

реалізація не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. 

Разом з тим, реалізація положень законопроекту призведе до збільшення 

робочих днів і, як наслідок, до збільшення підприємствами, насамперед, 

реального сектору економіки, обсягів виробництва продукції, виконаних робіт 

та наданих послуг та відповідно збільшення надходжень державного бюджету 

за рахунок сплати підприємствами податків та зборів. 
Крім того, зменшення кількості святкових та неробочих днів матиме 

наслідком зменшення видатків на оплату праці працівників в установах 
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бюджетної сфери, оскільки статтею 107 Кодексу законів про працю України 
передбачено, що оплата праці у святковий і неробочий день має здійснюватися 

у подвійному розмірі або компенсуватися наданням іншого дня відпочинку. 

Міністерство фінансів України вважає, що зменшення кількості 

святкових та неробочих днів призведе до збільшення доходної частини 

бюджету та до зменшення його видаткової частини. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу законів про 
працю України щодо раціонального використання робочого часу 

(реєстр. N~ 4777 від 24.04.2014), поданий народним депутатом України 

Вознюком 10.В., має вплив на показники бюджету (збільшує надходження 

бюджету та зменшує витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

Кодексу законів про працю України (про виключення з переліку святкових днів 

1 і 2 травня - Дня міжнародної солідарності трудящих) (реєстр. N!! 4777-1 
від 30.04.2014), поданий народним депутатом України Балогою В.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом шляхом внесення змін до статті 73 Кодексу законів про 
працю України пропонується із переліку святкових днів виключити: 1 і 2 
травня - День міжнародної солідарності трудящих. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту його 

реалізація не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

Разом з тим, реалізація положень законопроекту призведе до збільшення 

робочих днів і, як наслідок до збільшення підприємствами, насамперед, 
реального сектору економіки, обсягів виробництва продукції, виконаних робіт 

та наданих послуг і відповідно збільшення надходжень державного бюджету за 

рахунок сплати підприємствами податків та зборів. 

Крім того, зменшення кількості святкових та неробочих днів матиме 

наслідком зменшення видатків на оплату праці працівників в установах 

бюджетної сфери, оскільки статтею 107 Кодексу законів про працю України 
передбачено, що оплата праці у святковий і неробочий день має здійснюватися 

у подвійному розмірі або компенсуватися наданням іншого дня відпочинку. 

Міністерство фінансів України вважає, що зменшення кількості 

святкових та неробочих днів призведе до збільшення доходної частини 
бюджету та до зменшення його видаткової частини. 
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ГОЛОRне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 73 Кодексу законів 
про працю України (про виключення з переліку святкових днів І і 2 травня -
Дня міжнародної солідарності трудящих) (реєстр. NQ 4777-1 від 30.04.2014), 
поданий народним депутатом України Балогою В.І., має вплив на показники 

бюджету (збільшує надходження бюджету та зменшує витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.10; 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проекти законів України: 

- про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та 
покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань (реєстр. N!! 4667 від 09.04.2014), поданий народними депутатами 

України Добкіним Д.М., Мураєвим Є.В., Шуфричем Н.І.; 

- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 
мали місце під час масових акцій громадянського протистояння, що 

розпочалися 22 лютого 2014 року (реєстр.NQ4667-3 від 18.04.2014), поданий 
Кабінетом Міністрів України; 

- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 
мали місце під час проведення масових акцій протестів (реєстр. N!! 4667-4 
від 22.04.2014), поданий народними депутатами України Шуфричем Н.І., 
Кальцевим С.Ф.; 

- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 
мали місце під час проведення мирних зібрань (реєстр. N!! 4667-5 
від 23.04.2014), поданий народним депутатом України Симоненком П.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроектів є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Зазначені законопроекти є альтернативними і об'єднуються однією 
метою - забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання, а також від адміністративної відповідальності осіб, які брали участь 

у масових протестах, починаючи з 22 лютого 2014 року. 
У положеннях законопроектів, зокрема, передбачено звільнити від 

кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними, підсудними та 

засудженими за участь у масових протестах, починаючи з 22 лютого 2014 року. 
Слід зазначити, що згідно із частиною першою статті 24 Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України», фінансове 

забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби здійснюється, серед 
іншого, за рахунок коштів державного бюджету. Поряд з тим, статтею 115 
Кримінально-виконавчого кодексу України встановлено, що засудженим 
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надається індивідуальне спальне місце і постільні речі. Вони забезпечуються 

одягом, білизною і взуттям за сезоном з урахуванням статі і кліматичних умов, 

а в лікувальних закладах - спеціальним одягом і взуттям. Крім того, 

забезпечуються харчуванням, норми якого встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Відтак, реалізація положень, що містяться у кожному із законопроектів, 

призведе до зменшення кількості осіб, які утримуються у слідчих ізоляторах чи 

відбувають покарання у місцях позбавлення волі, і, як наслідок, - до зменшення 

видатків державного бюджету на їх утримання. 

За висновком Міністерства фінансів України законопроекти не 

суперечать законам, що регулюють бюджетні відносини. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проекти законів України: 
- про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань (реєстр. Х!! 4667 від 09.04.2014), поданий народними депутатами 

України Добкіним Д.М., Мураєвим Є.В., Шуфричем І-Н.; 

- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 
мали місце під час масових акцій громадянського протистояння, що 

розпочалися 22 лютого 2014 року (реєстр. Х!! 4667-3 від 18.04.2014), поданий 
Кабінетом Міністрів України; 

- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 
мали місце під час проведення масових акцій протестів (реєстр. X~ 4667-4 
від 22.04.2014), поданий народними депутатами України Шуфричем Н.І., 

Кальцевим с.Ф.; 
- про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 

мали місце під час проведення мирних зібрань (реєстр. Х!!4667-5 від 23.04.2014), 
поданий народним депутатом України Симоненком П.М., 

можуть призвести до зменшення видатків державного бюджету у разі 

застосування відповідних заходів до засуджених осіб. 

У разі прийняття відповідних законів кожен 3 них може набирати 

чинності згідно із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України щодо захисту права особи на доступ до суду у 

зв'язку з визнанням уі недієздатною чи обмежено дієздатною або поновленням 

їі цивільної дієздатності (реєстр. Х!! 4763-1 від 07.05.2014), поданий народними 
депутатами України Шевченком А.В., Пацканом В.В., Сиротюком Ю.М., 

Кутовим Т.Б., Чугунніковим В.С., Різаненком п.о. 

ВідміТИЛIІ: 
Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

правової політики. 
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Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного 

процесуального кодексу України та Цивільного кодексу України, відповідно до 

яких змінюється порядок розгляду справ про обмеження чи визнання цивільної 

дієздатності фізичної особи або поновлення Уі цивільної дієздатності, зокрема 

передбачається: особиста участь особи в судовому засіданні під час розгляду 

справи про визнання її недієздатною; право особи, яка визнана недієздатною, 
подати до суду заяву про поновлення її цивільної дієздатності. 

При цьому, передбачено положення, згідно з яким розгляд судом справи 

про визнання фізичної особи недієздатною за П особистої участі, якщо це 

створює небезпеку для життя чи здоров'я П або інших осіб, проводитиметься за 

місцем знаходження такої особи (у тому числі у приміщенні психіатричного 
закладу). 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

цього положення потребуватиме додаткових витрат державного бюджету, 

оскільки необхідно буде облаштовувати у таких закладах відповідні 

приміщення для проведення судових засідань, а також організовувати 

безпосередній виїзд суддів, секретарів, помічників до місця знаходження 

фізичної особи. 

Однак авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), що не відповідає вимогам 

статті 27 Бюджетного кодексу України і статті 91 Регламенту Верховної Ради 
України. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідним 

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

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Мінфін вважає, що законопроект може бути розглянутий після 

надання фінансових розрахунків та визначення неінфляційних джерел 

фінансування. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту права особи на доступ до суду у зв'язку з 

визнанням гі недієздатною чи обмежено дієздатною або поновленням гі 

цивільної дієздатності (реєстр. N!! 4763-1 від 07.05.2014), поданий народними 
депутатами України Шевченком А.В., Пацканом В.В., Сиротюком Ю.М., 

Кутовим Т.В., Чугунніковим в.с., Різаненком Гl.O., матиме вплив на показники 

бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики. 
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1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Державну службу протидн 

корупції (реєстр. N~ 4780-1 від 08.05.2014), внесений народними депутатами 
України Абдулліним О.Р., Іванчуком А.В., Ледовських О.В. та Ємцем Л.О. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом передбачається створення та функціонування нового 

органу - Державної служби протидії корупції, як незалежного органу, 

підзвітного Раді національної безпеки і оборони України. Державна служба 

протидії корупції здійснюватиме попередження корупції, а також операТIІВНО

розшукову діяльність та досудове розслідування у справах, віднесених до 

підслідності такого органу. 

Також законопроектом визначено правові та організаційні засади 
діяльності Державної служби протидії корупції, функції, права, обов'язки та 

відповідальність ії органів і співробітників, порядок здійснення контролю та 

нагляду за діяльністю Державної служби протидії корупції, взаємовідносини з 

органами влади та громадськістю, міжнародне співробітництво. 

Згідно із статтею 13 законопроекту Державна служба протидії корупції 
складатиметься з Центрального апарату, Колегії, структурних підрозділів, 

територіальних управлінь та інших підрозділів, створених відповідно до 

Положення про Державну службу протидії корупції, при цьому гранична 

штатна чисельність Державної служби протидії корупції становитиме 1200 осіб. 
Відповідно до статті 15 законопроекту фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Державної служби протидії корупції пропонується 

здійснювати з державного бюджету. Крім того, частинами третьою-шостою 

статті 28 законопроекту передбачено за рахунок державного бюджету 

здійснювати обов'язкове державне особисте страхування співробітників 
Державної служби протидії корупції, виплати у зв'язку з їх загибеллю чи 

каліцтвом (інвалідністю) або пошкодженням їхнього майна. 

Таким чином, реалізація положень законопроекту потребуватиме 
додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку із створенням та 

функціонуванням нового державного органу. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

положень закону потребуватиме фінансування державного бюджету, проте 

міжнародні організації вже запропонували значну фінансову допомогу на 

створення та забезпечення належного функціонування Державної служби 

протидії корупції. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України звертає увагу на те, що у 

законопроекті відсутні положення щодо відповідного скорочення чисельності 

працівників інших державних органів, що у даний час виконують 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 законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (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. При цьому 
відсутність фінансово-економічних обгрунтувань та розрахунків унеможливлює 

надання Мінфіном висновку щодо потреби в коштах на реалізацію 

законопроекту. 

Крім того, запропонована дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня його опублікування) 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 Міністерство фінансів, а саме: 

- у частині п'ятій статті ІЗ законопроекту передбачено, що Державна 

служба протидії корупції та П територіальні 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 законопроекту визначено, що фінансування та матеріально
технічне забезпечення діяльності Державної служби протидії корупції 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету відповідно до норм 

забезпечення, визначених Положенням про Державну службу протидії 

корупції, а також за рахунок коштів та майна, що повертаються державі в 

результаті діяльності Державної служби протидії корупції, та за рахунок 

міжнародної фінансової допомоги, якщо така можливість додаткового 

фінансування буде передбачена визначеним Положенням. Насамперед, таке 

положення суперечить встановленому статтею 7 Кодексу принципу єдності 
бюджетної системи України. Крім того, порушені питання є предметом 

регулювання виключно бюджетного законодавства згідно із статтями ] і 4 
Кодексу; 

- у частинах третій-п'ятій статті 28 законопроекту пропонується за 

рахунок державного бюджету здійснювати обов'язкове державне особисте 

страхування співробітників Державної служби протидїі корупції, виплати у 

зв'язку з Їх загибеллю чи каліцтвом (інвалідністю), однак зазначені питання 

регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 

- у частині другій статті 29 законопроекту пропонується визначити, що 
форми і розмір заробітної плати та умови оплати праці співробітників 
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Державної служби протидії корупції встановлюються Кабінетом Міністрів 

України відповідно до Положення про Державну службу протидії корупції, яке 

затверджуватиметься Радою національної безпеки і оборони України, 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. 

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. 

У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту 

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 посилити кримінальну відповідальність за 

КОРУПЦlиНl порушення (пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень 

законопроектів) шляхом позбавлення волі або накладання штрафу. Такі 

положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету (можуть 

призвести до збільшення видатків бюджету на утримання засуджених осіб 

та/або збільшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних 

правопорушень). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Державну службу протидії корупції 

(реєстр. N24780-1 від 08.05.2014), внесений народними депутатами України 
Абдулліним О.Р., Іванчуком А.В., Ледовських О.В. та Ємцем Л.О., матиме 

вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету на функціонування нового державного органу, а також може 

призвести до збільшення видатків на утримання засуджених осіб та/або 

збільшення доходів державного бюджету від 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 І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року 

залежно від часу прийняття закону). 
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2. При доопрацюванні законопроекту належить привести його положення 
у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України та іншого 

законодавства, зокрема: 

- у частині п'ятій 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 

Державної служби протидії корупції 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної 

служби протидії корупції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України.»; 

- частини третю-п'яту статті 28 виключити, як такі, що регулюються 
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещаСIІОГО випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»; 

- частину другу статті 29 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 Україню>. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

б) опосередкований 

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

законодавчих актів України» (щодо виконання Конвенції 1979 року про 

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

(реєстр. N!! 3570 (доопрац.) від 17.04.2014), поданий народними депутатами 
України Балицьким Є.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 
посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин, захисту середовищ 

існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, та приведення 

правових вимог у відповідність до міжнародного європейського законодавства. 

Загалом законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу 

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

«Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого 
поводженню>, «Про мисливське господарство та полювання», зокрема щодо 

заборони капканів, отrути, холодної метальної та травматичної зброї, як засобів 

знищення та вилову тварин, вирубки дерев із гніздами рідкісних видів птахів, 
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занесених до Червоної книги України, покладання на Кабінет Міністрів 

України обов'язку встановлювати методики розрахунку розміру компенсації за 

порушення законодавства у галузі охорони, використання та відтворення 

рослинного і тваринного світу. 

Також пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та збільшити у І О разів розміри штрафних 
санкцій за порушеннями, визначеними статтями 87 «Порушення вимог щодо 
охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації 

та схрещування диких тварин», 88 «Незаконне вивезення з України і ввезення 

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

обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними», 174 «Стрільба з 
вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і 

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

метою посилення відповідальності за порушення природоохоронного 

законодавства. 

Реалізація зазначених норм призведе до збільшення надходжень бюджету 

від сплати штрафів та компенсаційних платежів за зазначеними 
правопорушеннями у разі їх виявлення. 

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

зокрема правом складати протоколи про адміністративні правопорушення 

природоохоронного законодавства. 

З позиції Міністерства фінансів України, громадські інспектори не 

наділені законодавством додатковими повноваженнями для протистояння 

вищезазначеним правопорушенням, що не забезпечить повноцінного 

фіксування таких порушень та вжиття відповідних заходів адміністративного 

впливу, зважаючи на що відповідні зміни не підтримуються. 

При цьому, зауважується, що згідно із статтею 16 Конституції України 
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 
території України є обов'язком держави, а відповідно до статті 20 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» 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. 

Загалом, у експертному висновку до зазначеного законопроекту 

Міністерство фінансів України в межах компетенції зазначає, що законопроект 

потребує доопрацювання, його реалізація може мати наслідком збільшення 

надходжень державного бюджету. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори 
і фауни та природних середовищ існування в Європі) (реєстр. NQ 3570 
(доопрац.) від 17.04.2014), поданий народним депутатом України 

Балицьким є.в. та іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету від платежів пов'язаних із 

застосуванням заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства щодо 

рослинного і тваринного світу). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

].2.]7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення 

боротьби з браконьєрством) (реєстр. N~ 4823 від 06.05.2014), поданий 

народними депутатами України Котеляк Л.Л., Головком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом з питань охорони фауни і флори, пропонуються наступні 

зміни до: 

- Лісового кодексу України щодо заборони застосування хімічних та 

інших засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на територіях 

природних заповідників; 

- Закону України «Про тваринний світ», встановивши строки обмеження 
(з 1 квітня по ] 5 червня) та розширити заборони в період масового 

розмноження диких тварин, а саме заборонивши проведення робіт і заходів, що 

є джерелом неспокою (пальба, вибухи, феєрверки, санітарні рубки лісу, 

використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань 

на транспортних засобах) (стаття 39), заборонивши імпорт, експорт і реекспорт 

в Україну дельфіна-афаліни (стаття 53); 
- Закону України «Про мисливське господарство та полювання» щодо 

заборони полювання із застосуванням капканоподібних знарядь лову та 

свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного значення (стаття 

20); виключення вовка із списку шкідників, залишивши його мисливським 

видом (станя 33); 
- Закону України «Про рослинний світ» розширивши поняття «об'єкти 

рослинного світу» (стаття 3) та доповнивши статтю 40 нормою, згідно якої 
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати 
шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони 
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рослинного світу, розмір та методика розрахунку таких відшкодувань 

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розширивши 
вимоги шодо охорони природних комплексів та об'єктів природних 

заповідників (стаття 16); 
- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», виключивши із сфери дії цього закону 

державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(стаття 2); 
- Закону України «Про пестициди і агрохімікати» з питань державної 

реєстрації пестицидів і агрохімікатів (стаття 7); 
- Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» щодо 

заборони відстрілювати тварин в містах та інших населених пунктах із холодної 

метальної та пневматичної зброї (стаття 23), а також утримання ведмедів та 

вовків у ресторанах, кафе, автозаправочних станціях та інших непристосованих 

для цього місцях (стаття 25). 
Також пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та збільшити розмір штрафу в ] О разів за 

порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, 

переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (стаття 87 Кодексу) та 
незаконне вивезення з України і ввезення на ті територію об'єктів тваринного і 

рослинного світу (стаття 88 Кодексу). 
Крім того, змінами до статті 255 цього Кодексу пропонується надати 

право працівникам органів внутрішніх справ складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, зокрема за статтями 73, 77-1, частиною 

першою і третьої статті 85 Кодексу, а також статтями 85-1, 88-1, 89 цього 

Кодексу). 

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, а також відшкодовування шкоди, заподіяної підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства у 

галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до зазначеного 

законопроекту в межах компетенції не заперечує щодо його прийняття. 

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 фауни, флори та посилення боротьби з 

браконьєрством) (реєстр. N24823 від 06.05.2014), поданий народними 

депутатами України Котеляк Л.Л., Головком В.А., має опосередкований вплив 

на показники бюджету (збільшує надходження державного бюджету від 
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штрафних санкЦlИ 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 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

ЗаКОllоnроекти, які _нають Оllосередков(l1lllй вплив Ilа nоказllllки бюд:ж:ету 

та 1І0требують узгод:нсеllllЯ з бюд:нсеnlllllМ заКОll0давсmвОJ~t 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про державну цільову програму 

імпортозаміщення (реєстр. N!! 4718 від 16.04.2014), внесений пародним 

депутатом України Морозенком Є.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

економічної політики. 

У законопроекті пропонується запровадити розробку Кабінетом Міністрів 

України державної цільової програми іМlІортозаміщення, що має включати 

реєстр товаровиробників, які долучатимуться до імпортозаміщення, та 

передбачає оновлення такого реєстру двічі на рік /пункти 1-3 статті 2 
законопроекту/. 

Згідно з пунктом 4 статті 2 законопроекту в проекті державного бюджету 
щорічно мають передбачатися кошти на реалізацію заходів, визна'lених 

програмою імпортозаміщення. 

Законопроектом запропоновано передба'lИТИ такі джерела фінансування 

цlЄl програми: державнии 1 місцеві бюджети, спеціальна кредитна ЛІНІя 

Національного банку України, власні кошти підприємств, а також цільовий 

фонд імпортозаміщення, який наповнюватиметься податковими 

відрахуваннями підприємств-учасників програми /статті 3 законопроекту/. 
При цьому, згідно із статтею 4 законопроекту виконавці програми 

звільнятимуться від: 

- проходження дозвільних процедур на виробництво і реалізацію 

продукції; 

- сплати ПДВ та податку на прибуток на відповідну продукцію, замість 

чого платники матимуть Сllлачувати збір у розмірі 3 % від обсягу реалізації 
такої продукції з направлення цих КОШТІВ дО цільового фонду 

імпортозаміщення. 

Насамперед, належить зауважити, що ці положення не відповідають 

вимогам Бюджетного кодексу України, зокрема, частині другій статті 4 (згідно 
з якою виключно законом про Державний бюджет України ВИ1начаються 

надходження та витрати державного бюджету), частинам першій і другій 

статті 23 (згідно з якими будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету 
здійснюються лише за наявності віДlІоніДIІИХ бюджетних призначень, які 
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встановлюються законом про Державний бюджет України на відповідний рік), 

частині п'ятій статті 13 (згідно з якою розподіл бюджету на загальний та 

спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним 

кодексом України та законом про Державний бюджет України). При цьому, 

порушені у законопроекті питання щодо бюджету є предметом регулювання 

виключно бюджетного законодавства. 

Крім того, відповідні положення законопроекту потребуватимуть 

додаткових видатків державного і місцевих бюджетів (у разі затвердження 

відповідної програми) та призведуть до втрат доходів бюджету від ПДВ і 

податку на прибуток (у разі внесення відповідних змін до Податкового кодексу 

України). 

Однак автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки), що не відповідає вимогам 

статті 27 Бюджетного кодексу України і статті 91 Регламенту Верховної Ради 
України. При цьому, через відсутність розрахунків Мінфін позбавлений 

можливості оцінити вартісну величину впливу законопроекту на показники 

бюджету. 

Водночас, запропонована дата набрання чинності відповідним 

законопроектом (з дня його опублікування) не відповідає частині третій 

статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Також слід звернути увагу, що запропоновані у законопроекті податкові 

пільги та запровадження нового збору суперечать вимогам Податкового 

кодексу України (зокрема, статтям 2, 4 і 7), відповідно до яких питання 

оподаткування регулюються безпосередньо Податковим кодексом України. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту призведе до додаткових видатків з бюджету, а законопроект не 

підтримується. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про державну цільову програму 

імпортозаміщення (реєстр. NQ 4718 від 16.04.2014), внесений народним 

депутатом України Морозенком Є.В.: 

- матиме опосередкований вплив на показники бюджету (потребуватиме 

додаткових видатків державного і місцевих бюджетів на реалізацію відповідної 

програми у разі її затвердження, призведе до втрат доходів бюджету від ПДВ і 

податку на прибуток у разі внесення відповідних змін до Податкового кодексу 

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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону); 

- законопроект потребує доопрацювання з метою приведення його 

положень у відповідність до вимог Бюджетного і Податкового кодексів 

України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

ГолосуваЛIf: «за» - одноголосно. 
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2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених ГОЛОВНИМ розпорядникам коштів 

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра інфраструктури України 

Маліна О.Л. про погодження передачі бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів України у спеціальному фонді державного бюджету, 

Міністерству інфраструктури України (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27.05.2014 N~ 507-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства інфраструктури України від 05.06.2014 N!! 5985/12/10-
14 щодо погодження передачі бюджетних призначень згідно із пунктом І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 N~ 507-р 

«Про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

інфраструктури». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів 

державного бюджету до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок передачі бюджетних призначень затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. N!! 18 (зі змінами від21.ОЗ.2012 

N2217). 
Пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 

N!! 507-р пропонується передати бюджетні призначення, передбачені у 

2014 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету 
(загальнодержавні витрати) за програмою 3511650 «Реалізація програм 

допомоги Європейського союзу», у сумі 294422,632 тис. гривень, що надійшли 
від Європейського Союзу як перші три транші в рамках виконання Угоди про 

фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії 

України», Міністерству інфраструктури для здійснення заходів щодо реалізації 

стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту. 

Передачу бюджетних призначень пропонується здійснити в межах 

видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеної передачі 

бюджетних призначень забезпечити визначення бюджетної програми та 

внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Слід врахувати, що згідно із пунктом 12 частини четвертої статті 30 
Бюджетного кодексу України та пунктом 9 статті 14 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» реалізація програм допомоги 
Європейського Союзу, що включає, зокрема, заходи щодо підтримки реалізації 

державної політики у сфері транспорту, здійснюється за рахунок надходжень 
в рамках програм допомоги Європейського Союзу та залишку коштів, 

джерелом формування яких були такі надходження. 
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Необхідно зауважити, що звернення Міністерства інфраструктури 

України до Комітету з питань бюджету щодо погодження зазначеної передачі 

бюджетних призначень не містить відповідних розрахунків та обгрунтувань 

щодо обсягів такої передачі бюджетних коштів, як це передбачено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 Х218 (зі змінами від 21.03.2012 
Х2217). 

Довідково: у державному бюджеті на 2014 рік за бюджетною 

nрогра.лtOю 3511650 бюд.жетні призначення затверджено у су-иі 

1079,5 млн гривень. За даними звітності КазначеZЇства за nідСУJlІка.лlll січня
травня поточного року до спеціального фонду державного бюд:жету 

надходження в рамках пpoгpa/v' секторальної бюд.жетної nідmрш/ки 

Європейського Союзу становили 303,5 МЛІ/ гривень. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Заболотний Г.М., Чорноволенко О.В., 

Фищук О.Г., Задорожний в.к., Дубневич Я.В., а також Перший заступник 

Міністра інфраструктури України Малін о.л. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію погодити передачу 

бюджетних призначень Міністерству інфраструктури, визначену пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 Х2 507-р. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 

Бюджетного кодексу України: 

погодити в межах видатків розвитку передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2014 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді 

державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 3511650 
«Реалізація програм допомоги Європейського союзу», у сумі 

294 422,632 тис. гривень Міністерству інфраструктури для здійснення заходів 
щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, як це 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 
Х2507-р «Про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень 

Міністерству інфраструктури». 

Голосували: «З8» - одноголосно. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора Департаменту фінансів l\1iHicTepcTBa оборони 

України Марка І.Ю. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів (постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2014 Х2 158). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛО 

звернення Міністерства оборони України від 06.06.2014 Х2220/3860 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2014 рік, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2014 Х2 158 «Про перерозподіл деяких видатків 
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державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та 

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету між 

бюджетними програмами здійснюється відповідно до частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України. Згідно із зазначеною вимогою Бюджетного 

кодексу України перерозподіл видатків державного бюджету здійснюється за 

рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету. Такий порядок затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 
N2217). 

Пунктом І постанови Уряду від 04.06.2014 N!! 158 встановлено здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів на 2014 рік у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 400 ооо тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 «Державні 
капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів Українн» та 

збільшення обсягу видатків за програмою 3511030 «Резервний фонд)). 
Довідково: за підсумками січня-травня n.р. Урядо.м не nрuzl.МQЛuся 

рішення щодо розподілу видатків за бюджетною nрогрC1J"ИОЮ 3511090 і 

відповідно за daHll.Mll звіт//ості Казначейства такі видатки не nроводlL~ИСЯ 
(затверд.жено бюджетні призначення У cYJHi 2 400.млн гривень). 

Поряд з цим, пунктом 3 зазначеної постанови кошти з резервного фонду 
державного бюджету у сумі 205 787 тис. гривень пропонується виділити 

силовим відомствам для виплати, починаючи з І травня 2014 р., винагороди в 
розмірі І оо відсотків місячного грошового забезпечення та заробітної плати, 

але не менш ніж 3000 гривень, у розрахунку на місяць військовослужбовцям, 
у тому числі строкової військової служби, особам рядового і начальницького 

складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації, водіям автотранспортних засобів Національної гвардії і 

Державної прикордонної служби, що встановлено пунктом 2 цієї постанови, та 
забезпечення харчування зазначених осіб, а також для одноразової грошової 

допомоги членам сімей таких загиблих осіб. 

Пунктом 4 постанови Уряду від 04.06.2014 N!! 158 передбачено 

забезпечити Міністерству оборони погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбаченого пунктом І цієї постанови, з Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів - після 

погодження зазначеної передачі бюджетних призначень забезпечити відкриття 

у разі потреби нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до 

розпису державного бюджету. 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, пов'язаних з 

виконанням заходів у сфері оборони та охорони громадського порядку, роздана 

народним депутатам - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 
Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Волков О.М., Чорноволенко О.В., 
Різаненко П.О., Атрошенко В.А., Іллєнко А.Ю., Молоток І.Ф., Дубневич Я.В., 
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а також Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. та 

директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Марко 1.10. 

За наслідками розгляду народні депутати - члени Комітету з питань 

бюджету визначились звернутися до Рахункової палати та Державної 

фінансової інспекції України з пропозицією здійснити в межах компетенції 

контрольні заходи щодо законного, ефективного та цільового використання 

у 2014 році коштів державного бюджету Міністерством оборони України 

(включаючи видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ, отриманих як благодійні внески), а також дотримання вимог 

законодавства у сфері державних закупівель при використанні таких коштів. 

Крім того, запропоновано на черговому засіданні Комітету з питань 

бюджету заслухати інформацію щодо бюджетного забезпечення у 2014 році 
потреб оборони, виходячи із необхідності підвищення обороноздатності 

держави та боєздатності військ, та враховуючи фінансові можливості 

державного бюджету. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію погодити перерозподіл 

видатків, визначений пунктом І постанови Кабінету Міністрів України 

від 04.06.2014 Х!! 158. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік у загальному 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати), у сумі 

400 ооо тис гривень шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 
3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 
України» та збільшення обсягу видатків за програмою 3511030 «Резервний 
фонд», що визначено пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 04.06.2014 Х!! 158. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства освіти 

і науки України Дніпрова О.С. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 Х!! 536-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства освіти і науки від 10.06.2014 р. Х!! 1/10-1516 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 Х!! 536-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2014 рію>. 
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Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від ]2.01.20]] 
И!! ] 8 (зі змінами від 21.03.2012 р. И!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2014 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі ]600 тис. гривень шляхом 
зменшення Їх обсягу за програмою 220] ] ОО «Надання загальної та поглибленої 
освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх 

школах соціальної реабілітації» (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) та 

збільшення їх обсягу за програмою 2201180 «Проведення всеукраїнських та 
міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

листі Міністерства освіти і науки, зокрема, відмічено, що для забезпечення 

участі команд України у дев'яти міжнародних учнівських олімпіадах необхідні 

додаткові кошти, зокрема, на оплату проживання, добових, проїзду, 

страхування, організаційного внеску, оформлення віз, послуг перекладача, 

придбання форми та національної символіки. 

Разом з тим, зазначено про наявність економії коштів з оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв за бюджетною програмою 2201 ]00 
«Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і 

спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання 

освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації», що виникла у зв'язку 

із сприятливими зимово-весняними погодними умовами. 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, приведена в таблиці (роздано 

народним депутатам - членам Комітету). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 
Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Різаненко П.О., Чорноволенко О.В., а 

також заступник Міністра - керівник апарату Міністерства освіти і науки 

України Дніпров о.с. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію погодити перерозподіл 

видатків, визначений пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 04.06.20] 4 И!! 536-р. 
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УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 2З 

Бюджетного кодексу України: 

погодити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків в сумі 1600 тис. гривень шляхом 
зменшення обсягу видатків споживання (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) за бюджетною програмою 2201100 «Надання загальної та 

поглибленої освіти з фізики математики, фізкультури спорту 

загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у 

загальноосвітніх школах соціальної реабілітації» та збільшення обсягу видатків 

споживання за бюджетною програмою 2201180 «Проведення всеукраїнських та 
міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 04.06.2014 р. N!! 5З6-р. 

ГолосуваЛII: «зю) - одноголосно. 

З.СЛУХАЛИ: 
Інформаuію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. про проект Закону України про внесення змін до додатка 
N!! З до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рію) 

(реєстр. N!! 4078а від 16.06.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИЛIІ: 

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено з 

метою збільшення видатків резервного фонду державного бюджету з 

подальшим спрямуванням на забезпечення обороноздатності держави, що 

потребує додаткового ресурсу. 

Водночас, у зв'язку з тим, що позачергові вибори Президента України, 

які відбулися 25 травня поточного року, за результатами підрахунку голосів не 
потребували проведення повторного голосування, у головного розпорядника 

коштів державного бюджету - Центральної виборчої комісії виникла економія 

коштів державного бюджету за бюджетною програмою 6731040 «Проведення 
виборів Президента України». 

Зважаючи на зазначене, законопроектом пропонується за загальним 

фондом державного бюджету збільшити на 600 млн грн видатки державного 
бюджету за бюджетною програмою З5110ЗО «Резервний фонд» 

(загальнодержавні витрати), головним розпорядником коштів за якою є 

Міністерство фінансів, та зменшити на таку суму обсяг видатків споживання за 

бюджетною програмою Центральної виборчої комісії 67З 1040 «Проведення 
виборів Президента України». 

Відповідні зміни запропоновано до додатка N!! З «Розподіл видатків 

Державного бюджету України на 2014 рік» до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік». 

Законодавча пропозиція не передбачає залучення додаткових бюджетних 

коштів, оскільки пропонується здійснити в межах загального обсягу бюджетних 
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призначень загального фонду державного бюджету перерозподіл видатків між 

бюджетними програмами Міністерства фінансів та Центральної виборчої 

комісії. 

Тобто, законопроект збалансований за показниками видатків державного 

бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України (від 16.06.2014 М 16/З-569/4078а) 
зауважень до законопроекту не висловлено та зазначено, що за результатами 

розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію рекомендувати Верховній 
Раді законопроект за реєстр. N!! 4078а за результатами розгляду у першому 
читанні прийняти за основу та в цілому як закон. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до додатка N~ З до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» (реєстр. N!! 4078а), поданий Кабінетом Міністрів України, 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Михальчишина Ю.А. про 

проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2979 від 14.05.2013), 
поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., Фаріон {.Д., 

Кривецьким {.І., Блавацьким М.В. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 29 та зо 

Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від ввізного мита 

на друковану продукцію до спеціального фонду державного бюджету із 

спрямуванням їх на поповнення фондів бібліотек книжками українського 

виробництва українською мовою. 

Насамперед належить зауважити, що відповідно до пункту 9 частини 
другої статті 29 Бюджетного кодексу України ввізне мито (крім ввізного мита 
на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них) належить до складу 

доходів загального фонду державного бюджету, а тому запропоновані зміни до 
частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України суперечать даній нормі 
Кодексу. 

Також слід зазначити, що видатки на функціонування бібліотек, 

включаючи поповнення фондів бібліотек книжками, здійснюється із загального 
фонду державного і місцевих бюджетів залежно від статусу відповідних 

бібліотек (зокрема, національні, державні, обласні, районні, міські) згідно із 

підпунктом «ю> пункту 1 О частини першої статті 87, пунктом З частини першої 
статті 88, пунктом 5 частини першої статті 89 і підпунктом «ю) пункту 5 
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частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України. Зважаючи на це, 

запропоноване законопроектом поповнення фондів бібліотек книжками 

українського виробництва українською мовою за рахунок спеціального фонду 

державного бюджету не узгоджується з вищезазначеними нормаМIІ 

Бюджетного кодексу та частиною другою статті 85 цього Кодексу, згідно з 
якою забороняється здійснювати видатки на утримання бюджетних установ 

одночасно з різних бюджетів. 

Крім того, передбачення таких видатків держави у спеціальному фонді 

державного бюджету створює ризики їх своєчасного проведення у необхідних 

обсягах через залежність від фактичних надходжень відповідного податку, 

зважаючи на вимоги частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України. 
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що шляхами 

досягнення зазначеної у ньому мети є прийняття поданого цими ж авторами 

законопроекту про внесення змін до Митного тарифу України (щодо ввізного 

мита на книжкову продукцію) за реєстр. X~ 2978, яким пропонується 

оподатковувати ввізним митом друковану продукцію за ставкою 5 % замість 
діючої О %. За оцінкою авторів законопроекту додаткові надходження у разі 
реалізації цього законопроекту становитимуть 2 млн доларів СІІІА. Однак, 

через відсутність фінансово-економічного обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) неможливо оцінити реалістичність такого показника. 

Оскільки законопроект за реєстр. Х2 2978 Верховною Радою України ще 
не розглядався і невідомо, яке буде прийнято рішення щодо нього, на даний час 

для таких додаткових доходів державного бюджету немає законодавчих 

підстав, а відтак запропоноване джерело є нереалістичним. Таким чином, 

прийняття законопроекту за реєстр. Х2 2979 до прийняття законопроекту за 
реєстр. X~ 2978 не матиме практичного застосування. 

Разом з тим, належить звернути увагу, що у державному бюджеті на 

2014 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

затверджені видатки за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за 

програмою «Українська книга» (код 170 ІІІ О) У сумі 37,5 млн гривень. Отже, 
виконання такої програми має сприяти досягненню поставленої авторами 

законопроекту мети - розвитку вітчизняної книговидавничої галузі. 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності у своєму 

рішенні від 19.06.2013 р. щодо законопроекту (Лllст від 21.06.2013 р. 
NP 04-23/8-394(160395) пропонує підтримати схвалення законопроекту за 

реєстр. X~ 2979 в першому читанні за основу. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (лист від 23.05.2013 
NP 16/3-742/2979) зазначає, що законопроекти за реєстр. Х!! 2979, Х!! 2978 і 

Х!! 2980 (щодо змін до Митного кодексу України в частині звільнення від 

оподаткування митом при ввезенні або вивезенні на митну територію України 

друкованих книг, книжок та брошур українською мовою) слід розглядати та 

приймати одночасно, адже неприйняття одного з них унеможливить 

розв'язання поставленої в них проблеми, та вважає, що для ПРИЙНЯ'ггя 

виваженого рішення щодо даного законопроекту слід отримати відповідний 

експертний висновок Уряду. 
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Міністерство фінансів України у своему експертному висновку до 

законопроекту (лист від 30.05.2013 Ni! 31-08230-05-2/J (518) зазначає, що не 
підтримує законопроект, вважаючи, що подальше фінансове забезпечення 

заходів поповнення фондів бібліотек книжками українського виробництва 

українською мовою передбачається проводити, як і на даний час, із загального 

фонду бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Атрошенко В.л., Різаненко п.о., 

а також Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

Голова підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України Атрошенко В.А. запропонував рекомендувати Верховній Раді 

законопроект за реестр. NQ 2979 за результатами розгляду у першому читанні 
відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо ввізного мита на 

книжкову продукцію) (реєстр. N~ 2979), поданий народними депутатами 

України Кошулинським Р.В., Фаріон І.Д., Кривецьким І.І., Блавацьким М.В., за 

результатами розгляду у першому читанні відхилити. 

Голосували: «зю> -17, «проти» - О, «утримались» - 6, «не голосували» - 1. 

5. Різне. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

Висновок Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за 

перший квартал 2014 року та інформацію про стан виконання державного 
бюджету у поточному році. 

Відмітили: 

Рахункова палата відповідно до вимог частини другої статті 11 О 
Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Рахункову палату» 

підготувала та надіслала до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший 

квартал 2014 року (отримано Комітетом 05.06.2014 р. та направлено 

11 червня пр. електронну версію народним деnуmатCV\t УкраїIІИ - членCL\! 

Ко.мітету з питань бюджету на іх електронну nОUlту у ВРУ). 

У такому документі, підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати 

відзначила: 

1. Виконання Державного бюджету України здійснювалося в першому 
кварталі поточного року в умовах спаду економіки на 1,1 %, девальвації гривні 
до долара США на 38,1 %, зростання споживчих цін на 3 %, чистого відпливу 
прямих іноземних інвестицій на суму 543 млн дол. сшл. 

2. Доходи державного бюджету становили 88,8 млрд грн, або 22 %, 
річного плану, у тому числі загального фонду - 78,4 млрд грн, або 22,7 %. 
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Порівняно з першим кварталом 2013 року, доходи державного бюджету 
зросли на 5 млрд грн, або 6 %. При цьому обсяг переплат податків і зборів до 

державного бюджету з початку поточного року збільшився на 6,3 млрд грн, 
або 23 %, - до 33,8 млрд гривень. Залишки невідшкодованого платникам 
податку на додану вартість з початку 2014 року зросли на 5,8 млрд грн, або в 
1,8 раза, - до 12,8 млрд гривень. Податковий борг економічно активних 

підприємств з початку року збільшився на 2,9 млрд грн, або 32,2 %. 
3. Видатки державного бюджету проведені в сумі 92,8 млрд грн, 

або 19,6 % річного плану, що на 5 млрд грн, або 5,6 %, більше, ніж у 

попередньому році. План видатків загального фонду не виконано на 9 млрд грн, 
або 9,8 %. 

Загальний обсяг наданих з державного бюджету трансфертів збільшився, 

порівняно з першим кварталом попереднього року, на 5,5 млрд грн, або 20,8 %, 
Їх частка у доходах місцевих бюджетів - на 4,] відсоткових пунктів, до 56,9 %. 
Частка власних і закріплених доходів місцевих бюджетів відповідно 

зменшилася і становила 43,] відсоткових пунктів. 
4. За перший квартал 2014 року державний бюджет виконано з дефіцитом 

у сумі 4,] млрд грн, або 5,2 % планового річного обсягу. 
Фінансування державного бюджету здійснювалося переважно за рахунок 

державних запозичень, які на 57,5 % перевищили витрати на погашення 

державного боргу. Зазначене і девальвація гривні до іноземних валют призвели 

до збільшення державного боргу до 590,2 млрд гривень. Загальний обсяг 

державного та гарантованого державою боргу зріс до 721,8 млрд гривень. 
Витрати на погашення й обслуговування державного боргу збільшилися, . 

порівняно з першим кварталом 2013 року, на 4,1 млрд грн, або 19 %, - до 

25,6 млрд гривень. 
При цьому, для покращення управління коштами державного бюджету і 

вдосконалення бюджетного процесу Рахунковою палатою надано такі 

пропозиції: 

- встановити термін затвердження Кабінетом Міністрів України переліків 

бюджетних програм, що потребують нормативно-правового врегулювання 

використання бюджетних коштів; 

- підвищити відповідальність посадових осіб за порушення порядку або 

термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету; 

- заборонити використання залишків коштів спеціального фонду, а також 
власних надходжень бюджетних установ без внесення відповідних змін до 

закону про державний бюджет; 

- ліквідувати знеособлене дотування з бюджету соціальних послуг і 

запровадити надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам 

населення; 

- внести зміни до бюджетного і податкового законодавства для 

поліпшення фінансової спроможності місцевих бюджетів за рахунок 

розширення закріплених джерел доходів місцевих бюджетів, зокрема 

загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів); 
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- прискорити прийнятгя нормативно-правових актів щодо порядків та 

умов використання окремих субвенцій, затверджених у державному бюджеті 

місцевим бюджетам на поточний рік, для забезпечення своєчасного і в повному 

обсязі проведення відповідних видатків; 

- внести зміни до відповідних нормативно-правових актів з метою 

залучення до пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання 

цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою всіх 
суб'єктів господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів, що 

надасть можливість хворим придбавати необхідні препарати у зручний для них 

спосіб. 

Поряд з тим, на підставі останніх звітних даних Міністерства фінансів, 

Державної казначейської служби та інших державних органів секретаріатом 

Комітету з питань бюджету підготовлено інформаційну довідку про стан 

виконання Державного бюджету України у 2014 році з табличними матеріалами 
(роздано народним депутатам - членам Комітету). 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. запропонував зазначені матеріали взяти до 

відома та врахувати в роботі, а також рекомендувати Уряду проаналізувати 

даний Висновок Рахункової палати, вжити заходів щодо забезпечення 

належного виконання державного бюджету у поточному році та опрацювати 

відповідні пропозиції Рахункової палати щодо можливості їх врахування. 

Така пропозиція була підтримана всіма присутніми на засіданні членами 

Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Висновок Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету 
України за перший квартал 2014 року та інформацію про стан виконання 
державного бюджету у поточному році взяти до відома і врахувати в роботі. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України проаналізувати Висновок 
Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за перший 

квартал 2014 року, вжити заходів щодо забезпечення належного виконання 
державного бюджету у поточному році та опрацювати відповідні пропозиції 

Рахункової палати щодо можливості їх врахування. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

5.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на липень 2014 року. 

ВідміТIІЛИ: 

Згідно із частиною третьою cTaтri 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 
Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

38 



Постановою Верховної Ради України від 06.02.2014 N~ 738-УІІ 

затверджено календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на липень 

2014 року (в якому передбачено засідання Комітету на 2 липня 2014 року 
о І 5-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 

відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 

України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на липень 2014 року. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. ШкваРIІЛЮК 

39 


	0001
	0002
	0003
	0003_
	0005
	0006
	0007
	0007_
	0009
	0010
	0011
	0011_
	0013
	0014
	0015
	0015_
	0017
	0018
	0019
	0019_
	0021
	0022
	0023
	0023_
	0025
	0026
	0027
	0027_
	0029
	0030
	0031
	0031_
	0033
	0034
	0035
	0035_
	0037
	0038
	0040

