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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України. 
(За списком) 

2. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік)} (щодо перерозподілу видатків, 
передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 



підтримку вугільної галузі) (реєстр. N!! 4980 від 02.06.2014), поданий народними 
депутатами України Турмановим В.!., Гончаровим А.Д. (Включено до порядку 

денного додатково) 

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

державного бюджету: 

1) передача Міністерству внутрішніх справ України і Міністерству 

закордонних справ України бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів України у 2014 році (постанова КМУ від 11.06.2014 N!! 175). 
2) передача Міністерству екології та природних ресурсів України 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів України у 

2014 році (розпорядження КМУ від 27.05.2014 N!! 508-р). 
3) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури України на 2014 рік (розпорядження КМУ 

від 25.06.2014 N!! 594-р) 
4) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури України на 2014 рік (розпорядження КМУ 

від 25.06.2014 N!! 593-р) (Включено до порядку денного додатково) 
5)* передача Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів України у 

2014 році (постанова КМУ від 11.06.2014 N!! 176). (Включено до порядку 

денного додатково) 

6)* передача Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів України у 

2014 році (постанова КМУ від 04.06.2014 N!! 165). 
* Розглянуто після n.3.1. порядку денного. 
4. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо зарахування орендної плати за водні об'єкти до місцевих 

бюджетів (реєстр. N!! 4076а від 13.06.2014), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

5. Різне. 
- Інформація Міністерства оборони України та Міністерства фінансів 

України щодо бюджетного забезпечення у 2014 році потреб оборони. 

(Розглянуто після n.l порядку денного) 
- Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період 

четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання. 

- Про план роботи Комітету з питань бюджету на період п'ятої сесії 

Верховної Ради України сьомого скликання. 

І. 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 показники 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 
Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України. 
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].1. Законопроекти, які не мають впливу на показники бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про захист прав споживачів» (щодо графічного відображення приналежності 

продукції державі, в ЯКlИ вона була виготовлена) (реєстр. N2 4869 
від 14.05.2014, народні депутати України Головко М.Й., Осуховський 0.1. та 
інші). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про громадські об'єднання» (щодо діяльності громадських об'єднань, які 

виконують функції іноземного агента) (реєстр. N!! 4849 від 13.05.2014, народні 
депутати України Симоненко П.М., Голуб О.В.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо працівників 

ветеринарної медицини) (реєстр. N!! 4862 від 14.05.2014, народні депутати 

України Михайленко О.Д., Гордієнко с.В.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до д~яких законодавчих 
актів України щодо забезпечення прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні (реєстр. N!! 4913 від 20.05.2014, народні депутати 
України Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.); 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»" (щодо 

безоплатної передачі частки державного майна) (реєстр. N24908 від 19.05.2014, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.6. Проект Закону України про захист споживачів від зловживань з 
боку колекторів (реєстр. N!! 4920 від 0.05.2014, народний депутат України 

Фельдман О.Б.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення зміни до статті 34 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» щодо погодження набуття або 

збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою 

(реєстр. N!! 4955 від 29.05.2014, народний депутат України Фурсін І.Г.). 
1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень) 

(реєстр. N!! 4966 від 29.05.2014, народні депутати України Іщенко В.О., 

Карпунцов В.В. та інші). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» (щодо обмеження кількості перевірок) (реєстр. N!! 4884 
від 15.05.2014, народний депутат України Денисенко АЛ.). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення окремих категорій громадян від сплати податку з 

нецільової благодійної допомоги (реєстр. N!! 4918 від 20.05.2014, народний 

депутат України Королюк В.А.). 

1.1.11. Проект Закону України про тимчасові обмеження щодо здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на 
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період до ЗІ грудня 2016 року (реєстр . .N2 4870 від 14.05.2014, народний депутат 
України Кужель О.В.). 

1.1.12. Проект Закону України про призупинення на час АТО 
розважальних заходів, концертів на всій території України, а також трансляції 
розважальних телерадіопередач (peecтp . .N2 4956 від 29.05.2014, народний 

депутат України Купчак В.Р.). 

1.1.1З. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо заходів правового захисту 

адвокатів (peecтp . .N2 4891 від 16.05.2014, народні депутати України 

Мирний О.Б., Мірошниченко І.М.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо членства у Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України) (peecтp . .N2 4915 від 20.05.2014, народні депутати 

України Агафонова Н.Б., Стаднійчук Р.В.). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до статті 17-З Закону 
України «Про електроенергетику» щодо покращення умов для виробництва 

електроенергії з енергії вітру (реєстр . .N2 4856 від ІЗ.05.2014,народні депутати 
України Мирний О.Б., Мірошниченко І.М.). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звуження кола 

військовослужбовців, що залучаються до участі у антитерористичних операціях 

та строку мобілізаційних навчань (peecтp . .N2 4965 від 29.05.2014, народні 
депутати України Фабрикант с.с., Тігіпко с.л., Il1аблатович О.М.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо удосконалення заходів із відновлення довіри до судової 

влади) (peecтp . .N2 4829 (доопрац.) від ЗО.05.2014, народні депутати України 

Дерев'янко Ю.Б., Ємець Л.О.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення зміни 1(0 статті З8 Закону 

України «Про ОСІЮВИ соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо 

надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування) 

(peeCTp . .N24921 від 20.05.20 14,народні депутати України Осауленко Т.В., 

Сушкевич В.М.). 

1 .1.19. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення інвалідів автомобілями) (реєстр . .N2 З047 
(доопрац.) від 15.05.2014, народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про освіту» щодо освітніх гарантій для студентів, курсантів, слухачів, 

стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та педагогічних, 

науково-педагогічних працівників на період проходження ними військової 

служби У зв'язку із мобілізацією» (peecTp . .N2 4889 від 15.05.2014, народний 
депутат України Гриневич Л.М.). 

(У зв 'язку з тим, що законопроект за реєстр. М 4889 Верховною Радою 
України на поточному пленарному ти;ж:ні прийнято як Закон, рішення 

Ко.УІітету з питань бюджету не надСWlQти профільному Комітету, а 

залUИlUти у справі цього законопроекту.) 
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1.1.21. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посвідчення водія) (реєстр. N24550 від 25.03.2014, 
народний депутат України Журавський в.с.). 

1.1.22. Проект Закону У країни про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

відтермінування заборони на відведення земельних ділянок (реєстр. N!! 4901 
від 19.05.2014, народний депутат України Мартовицький А.Б.). 

І .1.23. Проект Закону України про внесення змін до статті 50 Закону 
України «Про землеустрій» щодо спрощення процедури виготовлення проектів 
землеустрою для відведення земельних ділянок (реєстр. N!! 4937 від 27.05.2014, 
народний депутат України Ничипоренко В.М.). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до статті 121 
Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на земельні 

ділянки) (реєстр. N!! 4922 від 20.05.2014, народний депутат України 

Даценко Л.М.). 

1.1.25. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 124 
Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту) 

(реєстр. N!! 4873 від 14.05.2014, народні депутати України Дерев'янко Ю.Б., 
Соболєв с.в. та інші). 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

ГОJlOсували: «зз» - 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 ЗДlИснення державних закупівель» (реєстр. N!! 4887 від 

15.05.2014), поданий народним депутатом України Кінахом А.К. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛІтики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» щодо запровадження механізму 
здійснення державних закупівель в електронній формі та можливість його 

проведення за всіма процедурами, передбаченими пунктом 1 статті 12 цього 
Закону. 
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У пояснювальнlИ записці до законопроекту зазначено, що реалізація 
закону не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Однак, пунктом 2 розділу І законопроекту передбачається, що у випадках, 
встановлених Кабінетом Міністрів України, проведення закупівлі в електронній 
формі є обов'язковим для замовника. Реалізація зазначеного положення 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих 

бюджетів, оскільки для участі у процедурі закупівлі в електронній формі 

замовникам необхідно буде встановлювати відповідне програмне забезпечення 

або технічне обладнання для застосування електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису, про що також зазначає Міністерство фінансів 
України у своєму експертному висновку. 

При цьому, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

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

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

унеможливлює проведення Міністерством фінансів оцінки вартісного впливу 

реалізації законопроекту на показники бюджетів. 

Разом з тим, Міністерство фінансів зауважує, що встановлення 

обов'язковості проведення закупівлі в електронній формі може призвести до 

зриву проведення закупівель замовниками, неможливості реалізації ними 

відповідних програм у разі, якщо замовники не матимуть умов доступу до 

мережі Інтернет, програмного забезпечення для застосування електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису. Крім того, у законопроекті 

відсутні положення щодо порядку відбору електронних майданчиків і чіткі 

вимоги до них, на що також звертає увагу у своєму висновку Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Належить також звернути увагу, що пунктом 6 розділу ХІ «Прикінцеві 
положення» Закону України від 10.04.2014 р. И!! 1197-УІІ «Про здійснення 

державних закупівель» Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний 

строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону щодо електронних закупівель. 

Зважаючи на наведене, Міністерство фінансів не підтримує 

запропонований законопроект. 

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

«Про здійснення державних закупівель» (реєстр. И!! 4887 від 15.05.2014), 
поданий народним депутатом України Кінахом л.к., матиме вплив на 

показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків бюджетів на 

встановлення замовниками програмного забезпечення або технічного 

обладнання для застосування електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про 

(експортного) мита на 
від 13.05.2014), поданий 

Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

проект Закону України про ставки вивізного 

олію соняшникову (неочищену) (реЄСТР.И2 4858 
народними депутатами України Мирним О.Б., 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

У законопроекті пропонується запровадити з 1 січня 2015 року вивізне 
мито за ставкою 3 % на олію соняшникову (неочищену) за кодом 

УКТ ЗЕД 1512119100. 
Як зазначається у пояснювальній записці, реалізація положень 

законопроекту призведе до збільшення надходжень вивізного мита на суму 

792,8 млн гривень. Проте, на думку Міністерства фінансів України, така 

законодавча ІНІЦіатива призведе до зменшення обсягів експорту олії 

соняшникової (неочищеної), і як наслідок - до зменшення надходжень 

внутрішніх податків. 

Однак, авторами проекту закону не надано фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку також 

зауважує, що підвищення рентабельності сільгоспвиробників слід здійснювати 

не шляхом встановлення тарифних обмежень експорту олії соняшникової, 

а шляхом зниження експортного мита на насіння соняшника. Діюче експортне 

мито на насіння соняшника у розмірі 1 О % його вартості, на думку Мінфіну, 
певною мірою обмежило його експорт, що, в свою чергу, призвело до 

викривлення конкуренції на сировинному ринку та збільшення прибутків 

олійно-переробних підприємств. Крім того, обмеження експорту товарів 

шляхом встановлення експортного мита не узгоджується з положеннями 

cTaтri 385 Господарського кодексу України, що визначають принципи 

оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, заохочення 

експорту продукції вітчизняного виробництва. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку зазначає, зокрема, що у супровідних 

документах до законопроекту не наведено чітких обrрунтувань пропонованого 

розміру ставки ввізного мита на відповідну продукцію. При цьому, потребує 

додаткового обrpунтування інформація щодо поточного стану у сфері експорту 
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очищеної та неочищеної олії (обсяги, структура, ціни реалізації, рівень 
прибутковості); можливості збільшення експорту очищеної олії, виходячи '3 

параметрів відповідного сегменту світового ринку; можливих змін у 
конкурентоспроможності та ліквідності відповідної продукції на міжнародному 

ринку; впливу запровадження вивізного мита на олію соняшникову сиру на 

фінансові результати діяльності виробників, переробників та експортерів. 
Разом з тим, внесена законодавча ініціатива, на думку ГНЕУ, потребує 
додаткового обrрунтування на предмет відповідності міжнародно-правовим 

зобов'язанням України перед державами-учасницями СОТ. 

Крім того, назва коду товару 1512119100 згідно із УКТ ЗЕД не відповідає 
Закону України «Про Митний тариф України», яким затверджено Українську 

класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності. На зазначене також 

звертає увагу у своїх висновках Мінфін та ГНЕУ. 

Зважаючи на наведене, Міністерство фінансів України не підтримує 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про ставки вивізного (експортного) мита на 
олію соняшникову (неочищену) (реєстр. N!! 4858 від 13.05.2014), поданий 

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

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від вивізного мита та зменшення доходів бюджету від 
внутрішніх податків). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики. 

1.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про списання заборгованості зі 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) суб'єктів малого і середнього 

бізнесу (реєстр. N!! 4838 від 12.05.2014), поданий народним депутатом України 
Кожем'якіним А.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується списати з суб'єктів малого і сереДНЬОГ0 

бізнесу суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального 

страхування України, в тому числі реструктурованої відповідно до чинного 

законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені, штрафних та 

фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, станом на 
1 січня 2014 року. 

На думку автора законопроекту, така законодавча ініціатива сприятиме 

фінансово-економічному оздоровленню та стабілізації фінансового стану 
суб'єктів малого та середнього бізнесу. 
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Проте, Міністерство фінансів України вважає, що прийняття положень 

законопроекту призведе до втрат доходів бюджетів усіх рівнів (за даними 

Міністерства доходів і зборів України станом на 01.05.2014 р. сума 
заборгованості малого і середнього бізнесу становить 12 119,7 млн грн, що 
складає 43,7 відсотка загальної суми податкового боргу), а відтак, орієнтовний 
обсяг недонадходжень може становити близько 12 млрд гривень. 

Крім того, списання заборгованості зі сплати платежів до Пенсійного 

фонду України матиме наслідком зменшення його надходжень, і відповідно 

збільшення дефіциту цього фонду, що потребуватиме додаткових видатків для 

його покриття. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюдже1У, автором проекту закону не надано фінансово

економічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

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

Крім того, відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу надання 

державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації таких втрат доходів місцевих бюджетів. 

Передбачена законопроектом дата набрання чинності відповідного закону 

(з наступного дня, після його опублікування) не відповідає вимогам 'Іастини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету. 

Реалізація законопроекту, на думку Мінфіну, не сприятиме податковій 

дисципліні та може призвести до постійної несвоєчасної та неповної сплати 

податків суб'єктами господарювання і, як наслідок, негативно вплине на 

фінансове забезпечення програм соціально-економічного розвитку 

територіальних громад. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект та надає 

відповідне обrрунтування у своєму експертному висновку. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловлює аналогічні зауваження до законопроекту та 

вказує, що він не відповідає встановленому підпунктом 4.1.2 пункту 4. І статті 4 
Податкового кодексу України принципу рівності усіх платників податків перед 

законом. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про списання заборгованості зі сплати податків 

і зборів (обов'язкових платежів) суб'єктів малого і середнього бізнесу 

(реєстр. NQ 4838 від 12.05.2014), поданий народним депутатом України 

Кожем'якіним А.А., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 
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зменшення доходів бюджетів та потребуватиме додаткових видатків 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Закону України «Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового 

збору органи екологічної інспекції) (реєстр. NQ 4882 від 15.05.2014), поданий 
народним депутатом України Тягнибоком А. я. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

Державну екологічну інспекцію України та ії територіальні органи у справах, 

пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів. 

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

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

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 
копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Отже, реалізація законопроекту призведе до зменшення доходів 

спеціального фонду державного бюджету. Однак, автором проекту закону не 

надано фінансово-економічного обrрунтування (включаючи відповідні 
розрахунки) щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

відсутність необхідних для розрахунку даних унеможливлює оцінку 

Міністерством фінансів України впливу законопроекту на показники бюджету. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулюючу функцію, оскільки 

є одним із способів стимулювання належного виконання учасниками 
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відповідних правовідносин (у тому числі органами державної влади) своїх прав 
та обов'язків. Тому звільнення від сплати такого збору окремих державних 
органів може негативно позначитися на стані виконавської дисципліни та 
господарських зобов'язань, а також призвести до необrpунтованого збільшення 

позовів до суду, зокрема, у спорах, які можуть бути вирішені без втручання 
суду. Крім того, Мінфін зауважує, що порушене у законопроекті питання 

певною мірою вже вирішене у чинному процесуальному законодавстві України, 
яке містить відповідні правові передумови для відшкодування судових витрат 
органам державної влади у разі, якщо судове рішення ухвалено на їх користь. 

Зокрема, такий підхід випливає зі змісту відповідних положень Кодексу 

аДМІНІстративного судочинства України (стаття 94), Цивільного 

процесуального кодексу України (статті 88) та Господарського процесуального 
кодексу України (стаття 49), згідно з якими судові витрати, що складаються із 
судового збору та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи, 

відшкодовуються, як правило, стороні, на користь якої ухвалено рішення, за 

рахунок іншої сторони. Водночас, фінансове забезпечення Державної 
екологічної інспекції України та її територіальних органів здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету і сплата ними судового збору на практиці 

призводить до перерозподілу бюджетних коштів між ними та судовими 

органами, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок надходжень 
судового збору. 

Міністерство фінансів України вважає, що для прийняття виваженого 

рішення стосовно такої законодавчої ініціативи має передувати докладний 

аналіз, який дозволив би чітко визначити економічну обrрунтованість 
звільнення органів екологічної інспекції від сплати судового збору та категорію 

позовів, при поданні яких до суду вони звільнятимуться від сплати судового 

збору, щоб унеможливити додаткові витрати державного бюджету, враховуючи 

необхідність забезпечення достатнього фінансового забезпечення судової 

влади. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору органи 
екологічної інспекції) (реєстр. N!! 4882 від 15.05.2014), поданий народним 

депутатом України Тягнибоком ЛЯ., 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 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

11 



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

Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору 
органи сільськогосподарської інспеКЦIІ (реєстр. N~ 4857 від 13.05.2014), 
поданий народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

Державну інспекцію сільського господарства України та уі територіальні органи 
у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються наданих повноважень. 

Пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України 

передбачено, що судовий збір зараховується до спеціального фонду державного 

бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті 30 цього Кодексу 
спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально
технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування 
Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, 

комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового 

процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально

розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису. 

Отже, реалізація законопроекту призведе до зменшення доходів 

спеціального фонду державного бюджету. Однак, авторами проекту закону не 

надано фінансово-економічного обrpунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

відсутність даних для розрахунку не дає можливості Міністерству фінансів 

України визначити вартісну величину впливу на бюджет. Крім того, 

передбачена законопроектом дата набрання чинності відповідного закону 

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

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

що судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулюючу функцію, оскільки 

є одним із способів стимулювання належного виконання учасниками 

відповідних правовідносин (у тому числі органами державної влади) своїх прав 

та обов'язків. Тому, звільнення від сплати такого збору окремих державних 

органів може негативно позначитися на стані виконавської дисципліни та 

господарських зобов'язань, а також призвести до необrрунтованого збільшення 

позовів до суду, зокрема, у спорах, які можуть бути вирішені без втручання 

суду. 

Крім того, Мінфін зауважує, що порушене у законопроекті питання 

певною мірою вже вирішене у чинному процесуальному законодавстві України, 

яке містить відповідні правові передумови для відшкодування судових витрат 
органам державної влади у разі, якщо судове рішення ухвалено на Їх користь. 
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Зокрема, такий ШДХIД випливає зі змісту відповідних положень Кодексу 

аДМІНІстративного судочинства України (стаття 94), Цивільного 

процесуального кодексу України (статті 88) та Господарського процесуального 
кодексу України (стаття 49), згідно з якими судові витрати, що складаються із 
судового збору та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи, 

відшкодовуються, як правило, стороні, на користь якої ухвалено рішення, за 

рахунок іншої сторони. Водночас, фінансове забезпечення Державної інспекції 

сільського господарства України та ті територіальних органів здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету і сплата ними судового збору на практиці 

призводить до перерозподілу бюджетних коштів між ними та судовими 

органами, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок надходжень 

судового збору. 

Міністерство фінансів України вважає, що прийняттю виваженого 

рішення стосовно такої законодавчої ініціативи має передувати докладний 

аналіз, який дозволив би чітко визначити економічну обrрунтованість 

звільнення органів сільськогосподарської інспекції від сплати судового збору та 

категорію позовів, при поданні яких до суду вони звільнятимуться від сплати 

судового збору, щоб унеможливити додаткові витрати державного бюджету, 

враховуючи необхідність забезпечення достатнього фінансового забезпечення 

судової влади. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору органи 

сільськогосподарської інспеКЦll (реєстр. N~ 4857 від 13.05.2014), поданий 

народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., 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 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо створення умов для детенізації економіки 

та створення сприятливого інвестиц1ИНОГО клімату) (реєстр. Ng 4855 
від 13.05.2014), поданий народним депутатом України Опанащенком М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 
України з питань податкової та митної політики. 
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У законопроекті пропонується, зокрема: скасувати податок на додану 

вартість; змінити об'єкти та базу оподаткування податком на прибуток 

підприємств - оподатковувати податком на прибуток дивіденди (частки 

прибутку), які сплачуються акціонерам (власникам); оподатковувати операції із 

зняття готівкових коштів за ставкою податку на прибуток (крім коштів для 

виплати заробітної плати); посилити контроль за перерахуванням коштів за 
кордон; запровадити З-відсотковий податок на майно підприємств. 

Належить зазначити, щО ПДВ є основним бюджетоутворюючим 

податком, оскільки його надходження становлять близько 40 % всіх доходів 
державного бюджету. 

Тому прийняття такого законопроекту призведе до значних втрат доходів 

державного бюджету від пдв. Крім того, в пояснювальній записці до 

законопроекту зазначено про втрати доходів бюджетів від податку на прибуток 

підприємств. При цьому, запровадження нового З-відсоткового податку на 

майно підприємств призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів. 

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що легалізація 

заробітної плати громадян, з якої буде сплачено податок на доходи фізичних 

осіб, та податок на майно підприємств повністю компенсує втрати бюджету від 

скасування податків на прибуток підприємств та додану вартість. 

У цьому зв'язку Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України зауважує, що такі надходження дійсно певним чином 

можуть стати ефективним бюджетним компенсатором, проте повна 

компенсація втрат від скасування ПДВ та запропонованого нового порядку 

оподаткування прибутку потребуватиме певного часу, адже легалізація доходів 

громадян не відбудеться одночасно із скасуванням пдв, а враховуючи 

сучасний стан економіки, навряд чи слід очікувати цього найближчим часом, 

тому бюджет недораховуватиме відповідних доходів. 

Міністерство фінансів України також заперечує реалістичність 

запропонованих автором законопроекту джерел компенсації втрат доходів 

бюджетів (зокрема, очікувані надходження з податку на доходи фізичних осіб 

внаслідок легалізації заробітної плати завищені майже утричі). 

Крім того, Мінфін та ГНЕУ звертають увагу, що відповідно до директив 

Європейського Союзу, усі країни співдружності зобов'язані використовувати 

саме пдв. Відтак, враховуючи прагнення України вступити дО ЄС, потрібно не 

скасовувати пдв, а удосконалити механізм його справляння з наближенням до 

податкового законодавства єс. 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом 

(з дня, наступного за днем його опублікування) не узгоджується з частиною 

третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, а також підпунктом 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності 

податкового законодавства. 

Загалом Міністерство фінансів України висловлює суттєві зауваження до 

положень законопроекту та не підтримує його прийняття. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо створення умов для детенізації економіки та створення 
сприятливого інвестиційного клімату) (реєстр. N!! 4855 від 13.05.2014), поданий 
народним депутатом України Опанащенком М.Б., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від ПДВ та 

доходів бюджетів від податку на прибуток підприємств, а також до збільшення 

доходів місцевих бюджетів від запровадження податку на майно для 
підприємств). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо надання повноважень виконавчим комітетам 

сільських, селищних рад здійснювати функції державного реєстратора щодо 

реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення (реєстр. N!! 3677 (доопрац.) від 14.05.2014), поданий народними 
депутатами України Міщенком С.Г., Самойленком ю.п. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 
України з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується уповноважити посадових осіб органів 

місцевого самоврядування здійснювати функції державного реєстратора щодо 

реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація запропонованих у законопроекті змін потребуватиме збільшення 

штатної чисельності апарату сільської/селищної ради та відповідно додаткових 

видатків місцевих бюджетів на утримання таких працівників (враховуючи 

понад 11 тисяч сільських та селищних рад з видатками на оплату праці однієї 
штатної одиниці близько 30 тис. грн на рік, додаткова потреба у коштах 

місцевих бюджетів на утримання додаткової чисельності складатиме понад 

330 млн грн щорічно). 
Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦl1 джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом (через 
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180 днів після дня його опублікування) не узгоджується з частиною третьою 
статті 27 Бюджетного кодексу України. 

Разом з тим, Мінфін звертає увагу, що розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 01.04.2014 NQ 333 затверджено Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 
завданням якої є досягнення доступності та належної якості публічних послуг 
шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади за принципом децентралізації. 

На даний час проводиться робота щодо визначення переліку повноважень 

органів виконавчої влади, що пропонуються до передачі органам місцевого 

самоврядування. 

Таким чином, Мінфін вважає, що законопроект доцільно розглядати з 

врахуванням Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку звертає увагу на те, що у Верховній Раді 
України на розгляді знаходиться проект за реєстр. NQ 1105, присвячений 
аналогічному питанню, в якому, на думку Головного управління, пропонується 

більш виважений підхід до порядку державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно на місцевому рівні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо надання повноважень виконавчим комітетам сільських, 

селищних рад здійснювати функції державного реєстратора щодо реєстрації 
права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

(реєстр. NQ 3677 (доопрац.) від 14.05.2014), поданий народними депутатами 
України Міщенком С.Г., Самойленком ЮЛ., матиме вплив на показники 

бюджету (потребуватиме збільшення видатків місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо 

стимулювання сплати поточних платежів та погашення заборгованості по 

сплаті єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування 

(реєстр. N!! 4917 від 20.05.2014), поданий народним депутатом України 

Грушевським В.А. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та праці. 

У законопроекті, зокрема, пропонується платникам, які протягом шести 

місяців з дня набрання чинності запропонованим законом подали заяву до 

Міністерства доходів та зборів України або іншого уповноваженого органу, 

надати право на розстрочення сум заборгованості по сплаті єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка не погашена на день 

укладення договору про розстрочення сум заборгованості із сплати єдиного 

внеску. При цьому, сума такої заборгованості може бути розстрочена та 

підлягатиме сплаті частинами протягом не більше ніж 24 календарних місяців. 
Крім того, у законопроекті передбачається, що платнику, який відповідно 

до укладеного договору в повному обсязі погасить заборгованість із сплати 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 

період дії такого договору, штраф та пеня, пов'язані з цією заборгованістю, 

списуються в порядку, встановленому Міністерством доходів та зборів України 

або іншим уповноваженим органом. 

Прийняття законопроекту призведе до втрат доходів Пенсійного фонду 

України (що матиме наслідком збільшення видатків державного бюджету на 

покриття дефіциту цього Фонду) та фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування від єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

також відмічає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

Крім того, положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з частиною 

третьою статті 27 Бюджетного кодексу України .. 
Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект не 

підтримується, оскільки запровадження його положень призведе до погіршення 

платіжної дисципліни і, як наслідок, до зменшення надходжень Пенсійного 

фонду України. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до розділу УІІІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо стимулювання 
сплати поточних платежів та погашення заборгованості по сплаті єдиного 

внеску на загально обов 'язкове державне соціальне страхування (реєстр. N!! 4917 
від 20.05.2014), поданий народним депутатом України Грушевським В.А., 

17 



матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків 

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 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 

соціальної політики та праці. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 11-1 

Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо 

формування та використання чистого прибутку державних підприємств 

оборонно-промислового комплексу (реєстр. N!! 4841 від 12.05.2014), поданий 
народним депутатом України Тігіпком с.л. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

У законопроекті пропонується дозволити державним підприємствам 
оборонно-промислового комплексу, у тому числі казенним підприємствам, які 

включені до складу Державного концерну «Укроборонпром», зменшувати 

частину чистого прибутку (доходу), яка підлягає перерахуванню до бюджету, 

на суму загальної кошторисної вартості науково-дослідних та дослідно

конструкторських робіт, затверджених у встановленому законодавством 

порядку, та на суму чистого збитку за попередні фінансові періоди, починаючи 

з 2014 року. 
Згідно з пунктом 17 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 

України до доходів загального фонду державного бюджету належить частина 

чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та Їх об'єднань, 

що вилучається до державного бюджету відповідно до закону. 

Отже, прийняття законопроекту призведе до втрат доходів загального 

фонду державного бюджету від частини чистого прибутку (доходу) державних 

підприємств оборонно-промислового комплексу, яка підлягає перерахуванню 

до бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 
України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦl1 джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

Зазначене також відмічає у своєму висновку Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

При цьому, відсутність розрахунків не дає можливості Міністерству 

фінансів України здійснити вартісну оцінку впливу законопроекту на доходну 

частину бюджету. 
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Крім того, положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування, не 
узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, на 
що також у своєму експертному висновку звертає увагу Мінфін. 

Міністерство фінансів Украіни у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не відповідає статті 6 Господарського кодексу України в 
частині рівного захисту державою усіх суб'єктів господарювання, призведе до 

недонадходжень частини прибутку до державного бюджету, а зменшення 

чистого прибутку за попередні фінансові періоди може призвести до 

стимулювання отримання підприємствами ДІ< «Укроборонпром» збитків. 

Крім того, Мінфін зазначає, що статтею 11-1 Закону України 

«Про управління об'єктами державної власності» вже передбачено, що чистий 

прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується 

та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму 

прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу Украіни щодо питань оподаткування природного 

газу та електричної енергії», «Про д~які питання заборгованості підприємств 

оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну 

«Укроборонпром» та забезпечення Їх стабільного розвитку», «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств 

учасників Державного концерну «Укроборонпром». 

Враховуючи наведене, Мінфіном не підтримується законопроект. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

викладених зауважень та відповідного висновку Уряду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті ] ]-1 Закону 

України «Про управління об'єктами державної власності» щодо формування та 

використання чистого прибутку державних підприємств оборонно

промислового комплексу (реєстр. И!! 4841 від 12.05.2014), поданий народним 
депутатом України Тігіпком с.л., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету від 

частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств оборонно

промислового комплексу, яка підлягає перерахуванню до бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 11-1 

Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо 
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забезпечення сталого розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу 

(реєстр. N!! 4841-1 від 19.05.2014), поданий народним депутатом України 

Кальцевим С.Ф. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

У законопроекті пропонується доповнити статтю 11-1 Закону України 
«Про управління об'єктами державної власності» положенням, згідно з яким 

чистий прибуток державних підприємств оборонно-промислового комплексу, у 

тому числі казенних підприємств, які включені до складу Державного концерну 

«Укроборонпром», з якого розраховується та сплачується частина чистого 

прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла у результаті 

неврахування чистого збитку за попередні фінансові роки, починаючи з 

2011 року, та в результаті виконання законів України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та 

електричної енерГІ»), «Про деякі питання заборгованості підприємств 

оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну 

«Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» та «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств -
учасників Державного концерну «Укроборонпром». При цьому, якщо сума 

чистого збитку за попередні періоди у звітному періоді не покривається 

отриманим чистим прибутком, то від'ємне значення враховується в наступних 

звітних періодах до повного погашення такого від'ємного значення. 

Згідно з пунктом 17 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України до доходів загального фонду державного бюджету належить частина 

чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та Їх об'єднань, 

що вилучається до державного бюджету відповідно до закону. 

Отже, прийняття законопроекту призведе до втрат доходів загального 

фонду державного бюджету від частини чистого прибутку (доходу) державних 

підприємств оборонно-промислового комплексу, яка підлягає перерахуванню 

до бюджету (у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що 

орієнтовний розмір зменшення надходжень становитиме близько 
15 млн гривень). При цьому, Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку зазначає, що зменшення чистого прибутку за попередні 

фінансові періоди може призвести до стимулювання отримання 

підприємствами ДК «Укроборонпром» збитків. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦIl 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). Крім того, 
відсутність розрахунків не дає можливості Мінфіну здійснити вартісну оцінку 

впливу законопроекту на доходну частину бюджету. 
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Належить зауважити, що законопроект не відповідає вимогам 

законодавства, на що також звертає увагу Мінфін та ГНЕУ, а саме: статтям 6 та 
25 Господарського кодексу України, частині другій статті 15 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» (В частині рівного захисту державою 

усіх суб'єктів господарювання). 

Крім того, зазначений у законопроекті Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу 

та електричної енергії» вже втратив чинність у зв'язку із закінченням строку 

його дії (30.06.2012 р.). 
Враховуючи наведене, Мінфіном законопроект не підтримується. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

викладених зауважень та відповідного висновку Уряду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 11-1 Закону 

України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення 

сталого розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу 
(реєстр. N!! 4841-1 від 19.05.2014), поданий народним депутатом України 

Кальцевим с.Ф., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів загального фонду державного бюджету від частини чистого прибутку 

(доходу) державних підприємств оборонно-промислового комплексу, яка 
підлягає перерахуванню до бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
економічної політики. 

1.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про вжиття заходів, спрямованих 

на становлення взаємопорозуміння між бізнесом та державою шляхом списання 

заборгованості зі сплати пені, штрафних санкцій й реструктуризації сум 

податкових зобов'язань суб'єктів мікро-, малого та середнього бізнесу, 

недопущення переслідувань та покарань підприємців» (реєстр. N!! 4866 
від 14.05.2014), поданий народним депутатом України Кужель О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується списати з суб'єктів мікро-, 

малого та середнього бізнесу усі суми заборгованості зі сплати пені, штрафних 
та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства станом на 

1 січня 2014 року, а також реструктуризувати на 10 років усі суми податкових 
зобов'язань за умови сплати ними усіх поточних щомісячних платежів та 
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звільнити від кримінальної відповідальності відповідних осіб за ухилення від 

сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

Прийняття законопроекту призведе до втрат доходів державного та 

місцевих бюджетів від податків і зборів (обов'язкових платежів), доходів 

Пенсійного фонду України (що призведе до збільшення витрат державного 

бюджету на покриття дефіциту цього Фонду) та фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування від єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування. За даними Міністерства фінансів України 

станом на 01.05.2014 сума заборгованості суб'єктів мікро-, малого та 

середнього бізнесу становить 12,1 млрд гривень, що складає 43,7 % загальної 
суми податкового боргу. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін щодо скорочення витрат 

бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя статті 91). Зазначене також відмічають у своїх 

висновках Мінфін та ГНБУ. Положення законопроекту щодо набрання 

чинності відповідним законом з наступного дня за днем його опублікування не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує законопроект та надає відповідні обrрунтування. 

Зокрема, Мінфін зауважує, що законопроект не відповідає нормам щодо 

захисту державою прав усіх суб'єктів господарювання та рівності усіх 

платників податків перед законом, які встановлені у статті 13 Конституції 

України, статті 4 Податкового кодексу України та статті 47 Господарського 
кодексу України. 

Крім того, Мінфін звертає увагу на неефективність механізму списання 

заборгованості у довгостроковій перспективі, застосування якого призводить до 

послаблення податкової дисципліни. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни законопроект доцільно відхилити 

як такий, що не узгоджується з вимогами Конституції України та чинного 

законодавства. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про вжиття заходів, спрямованих на 

становлення взаємопорозуміння між бізнесом та державою шляхом списання 

заборгованості зі сплати пені, штрафних санкцій й реструктуризації сум 

податкових зобов'язань суб'єктів мікро-, малого та середнього бізнесу, 

недопущення переслідувань та покарань підприємців» (реєстр. N2 4866 
від 14.05.2014), поданий народним депутатом України Кужель О.В., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів від податків і зборів (обов'язкових платежів) та збільшення 

видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

законів України (реєстр. N!! 4944 від 28.05.2014), поданий народним депутатом 
України Ємцем Л.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом передбачається внесення змін до законів України 

«Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування» та «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень» щодо запровадження мораторію на виконання 

судових рішень про стягнення коштів з підприємств залізничного транспорту 

України до утворення публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

Слід зазначити, що статгею 4 Закону України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» встановлено, що у разі невиконання рішення 

суду державним підприємством, його виконання здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, а відтак реалізація положень даного 

законопроекту призведе до зменшення втрат державного бюджету, пов'язаних з 

виконанням судових рішень, гарантованих державою. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує даний законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(реєстр. N!! 4944 від 28.05.2014), поданий народним депутатом України 

Ємцем Л.О., має вплив на показники бюджету (зменшує витрати державного 

бюджету). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і зв'язку. 

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

Податкового кодексу України (щодо запобігання поширенню пивного 
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алкоголізму) (реєстр. NQ 4925 від 21.05.2014), поданий народним депутатом 
України Кальцев.им с.Ф. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року прирівняти ставку 
акцизного податку на пиво (1,24 грн за 1 л.) до ставки акцизного податку на 
спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; 
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та 
інші напої, що містять спирт (до 1 липня 2014 року - 56,42 за 1 л. 100-
відсоткового спирту, з 1 липня 2014 року - 70,53 за І л. 100-відсоткового 

спирту). 

Як зазначено у пояснювалЬНlи записці, законопроект покликаний 

обмежити споживання пива і наближення вартості пива до вартості соціально 
важливих напоїв щоденного споживання, а додаткові надходження до 

державного бюджету внаслідок реалізації законопроекту щорічно 
становитимуть 4,019 млрд гривень. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація законопроекту 

сприятиме збільшенню бюджетних надходжень, але вартісний вплив на бюджет 

неможливо оцінити, оскільки підвищення ставок акцизного податку на пиво у 

2-5 разів призведе до значного скорочення споживання напою. 
Крім того, Мінфін звертає увагу, що акцизний податок, крім фіскальної 

функції, ще здійснює регулюючу функцію, а збільшення ставки на пиво має 

передбачати відповідне збільшення ставки на міцні алкогольНІ напої 

(європейське законодавство визначає диференційований підхід до 

оподаткування алкоголю: чим міцніший напій, тим більше акциз, а Директива 

Ради ЄС встановлює мінімальну ставку на міцні напої в три рази більшою ніж 

на пиво, що відповідає співвідношенню діючих ставок акцизу в Україні). 

Зважаючи на наведене, Мінфін вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання в частині збільшення ставок акцизного податку на алкогольні 

напої пропорційно до збільшення ставки на пиво з метою усунення 

переміщення споживання у бік міцних алкогольних напоїв та порушення 

цінового паритету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо запобігання поширенню пивного алкоголізму) (реєстр. NQ 4925 
від 21.05.2014), поданий народним депутатом України Кальцевим С.Ф., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного 

бюджету від акцизного податку). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики. 
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1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 281 

Податкового кодексу України (щодо звільнення відповідної категорії фізичних 

осіб від сплати податку за земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства) (реєстр. N!! 4936 від 26.05.2014), поданий народним 
депутатом України фищуком О.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати податку за земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, сумарна площа яких 

не більше 2 гектарів, незалежно від кількості ділянок. 
Відповідно до підпункту 4 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 

України плата за землю належить до доходів місцевих бюджетів, що не 

враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, отже розширення 

кола застосування пільгового оподаткування з її сплати призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані положення законопроекту, у разі їх 

реалізаЦl1, призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та 

потребуватимуть додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. 

Однак, автором 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 не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 
України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя статті 91). При цьому, відсутність вихідних даних не дає 

можливості Міністерства фінансів України визначити вартісну величину 

впливу законопроекту на показники бюджету, яка буде залежати від розміру та 

кількості земельних ділянок, на які будуть поширюватись запропоновані пільги 

із земельного податку. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідним законом (3 дня його опублікування) не узгоджується з частиною 
третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та пунктом 4.1.9 статті 4 
Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зауважує, що діюча редакція статті 281 Податкового кодексу 
У країни передбачає звільнення від сплати земельного податку за земельні 
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ділянки, що знаходяться у власності або постійному користуванні, передбачене 

для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, та 
поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у 

межах граничних норм. 

Враховуючи наведене, а також те, що звільнення від сплати земельного 

податку призведе до погіршення ситуації з наповненням доходної частини 

місцевих бюджетів, Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Належить також зауважити, що положення законопроекту не 

відповідають принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення 

будь-яких проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу 

до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 281 Податкового 
кодексу України (щодо звільнення відповідної категорії фізичних осіб від 

сплати податку за земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства) (реєстр. N!! 4936 від 26.05.2014), поданий народним депутатом 
України Фищуком ОГ., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів місцевих бюджетів від земельного податку та 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної llолітики. 

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

Податкового кодексу України (щодо тимчасових додаткових заходів з метою 

запобігання кризовим явищам в еКОНОМЩІ України) (реєстр. N!! 4960 
від 29.05.2014), поданий народними депутатами України Долженко вим О.В., 
Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонуються зміни в частині оподаткування платою за 

користування надрами, зокрема: уточнити деякі терміни; змінити об'єкт 

оподаткування; скасувати нововведені норми стосовно застосування для 

обчислення бази оподаткування фактичної ціни реалізації та коригуючого 

коефіцієнта для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних 

руд на підставі опублікованих Мінекономрозвитку світових цін на відповідні 
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концентрати; тимчасово запровадити (до 31 грудня 2014 року) кориryючий 
коефіцієнт у величині 1,2 до ставок плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин. 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект спрямований, 

зокрема, на створення умов для збільшення надходжень до бюджету. Проте, за 

оцінкою Міністерства фінансів України прийняття законопроекту призведе до 

зменшення бази оподаткування платою за користування надрами і, відтак, до 

втрат доходів бюджету. 

Однак, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПрОПОЗИЦI1 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). При цьому, через відсутність такого обrрунтування 
Мінфін не має можливості обрахувати втрати доходів бюджету від 

запровадження законопроекту. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідним законом (з дня, наступного за днем його опублікування) не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та 
пунктом 4.1.9 статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку також 

зауважує, що запропоновані законопроектом зміни призведуть до 

неоднозначності тлумачення норм Податкового кодексу України в частині 

справляння плати за користування надрами та до неякісного адміністрування 

плати і збільшення судових позовів. 

З огляду на наведені зауваження, Мінфін не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо тимчасових додаткових заходів з метою запобігання кризовим 

явищам в еКОНОМІЦІ України) (реєстр. Х!! 4960 від 29.05.2014), поданий 

народними депутатами України Долженковим О.В., Возюоком Ю.В., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів від плати за користування надрами). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо удосконалення застосування податкового 
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законодавства у сфері освіти (реєстр. NQ 4961 від 29.05.2014), поданий 

народними депутатами України Гриневич Л.М., Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

визначити поняття «постачання послуг у сфері освіти або освітні 

послуги»; 

поширити звільнення від сплати земельного податку, яке встановлене для 

бюджетних установ, на всіх суб'єктів господарювання, які надають в оренду 

земельні ділянки бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім 

навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування; 

при справлянні орендної плати за земельні ділянки, що передані для 

розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів дошкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від форм власності та 

джерел фінансування, застосовувати ставку О % нормативної грошової оцінки 
(тобто звільнити від орендної плати за такі землі). 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 
України плата за землю належить до доходів місцевих бюджетів, що не 

враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, отже розширення 

кола застосування пільгового оподаткування з П сплати призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 
Таким чином, запропоновані положення законопроекту, у разі Їх 

реалізаЦl1, призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та 

потребуватимуть додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. 

Однак, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 
України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя статті 91). При цьому, відсутність вихідних даних не дає 

можливості Міністерству фінансів України визначити вартісну величину 
впливу законопроекту на показники бюджету, яка буде залежати від площ та 

нормативної грошової оцінки визначених законопроектом земельних ділянок, 
що будуть надані в оренду. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 
відповідним законом (з дня, наступного за днем його опублікування) не 
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узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та 
пунктом 4.1.9 статті 4 Податкового кодексу України. 

Слід зазначити, що згідно з підпунктом 282.1.8 пункту 282.1 статті 282 
Податкового кодексу України дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

незалежно від форм власності і джерел фінансування звільнені від сплати 

земельного податку. 

Стосовно звільнення від орендної плати, Міністерство фінансів України у 

своєму експертному висновку до законопроекту зауважує, що виходячи з 

економічної суті орендної плати, пільгове оподаткування цим платежем 

неможливе і Податковим кодексом України не передбачено норм щодо 

звільнення будь-яких суб'єктів господарювання від зазначеної плати. 

Враховуючи наведене, а також те, що звільнення від орендної плати 

призведе до погіршення ситуації з наповненням доходної частини місцевих 

бюджетів, Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Належить також звернути увагу, що положення законопроекту щодо 

звільнення від оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності 

усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків 

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, 

форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця 

походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо удосконалення застосування податкового законодавства у сфері 

освіти (реєстр. N!! 4961 від 29.05.2014), поданий народними депутатами України 
Гриневич Л.М., Вознюком Ю.В., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів від земельного податку і 

орендної плати за землю та потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету для компенсації відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про лікарські засоби» (щодо удосконалення процедури реєстрації 

лікарських засобів) (реєстр. N24868 від 14.05.2014), поданий народним 

депутатом України Шипком А.Ф. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 
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Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про лікарські 

засоби» визначенням понять «лікарський засіб з добре вивченим медичним 

застосуванням» і «традиційний лікарський засіб» та передбачити можливість 

державної реєстрації цих лікарських засобів за спрощеною процедурою згідно з 

переліком та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

Крім того, шляхом внесення доповнень до вищезазначеного Закону 

запропоновано: 

- застосовувати залишки лікарських засобів, у тому числі активний 

фармацевтичний інгредієнт, термін дії реєстраційних посвідчень яких 

закінчився, до закінчення терміну придатності, за умови позитивних 

результатів моніторингу безпеки лікарського засобу; 

- уповноважити Кабінет Міністрів України визначати порядок проведення 
державної реєстрації лікарських засобів та порядок контролю якості лікарських 

засобів, що ввозяться в Україну; 

- встановлення безстрокового терміну дії реєстраційного посвідчення на 

лікарський засіб (за чинною редакцією - лікарський засіб може застосовуватись 

в Україні протягом п'яти років з дня його державної реєстрації) за умови 

підтвердження його державної реєстрації виробником (заявником) за 

результатами експертизи якості у разі внесення змін до реєстраційної 

інформації та моніторингу безпеки лікарського засобу; 

- здійснювати маркування на упаковці лікарського засобу, призначеного 

для експорту, згідно з вимогами країни-імпортера без державної реєстрації 
(перереєстрації) таких лікарських засобів. 

Слід зауважити, що реалізація законопроекту може призвести до 

зменшення доходів державного бюджету у зв'язку із зменшенням надходжень 

від реєстрації лікарських засобів через скасування вимог щодо перереєстрації 

лікарських засобів кожних п'ять років. 

Таким чином, всупереч вимогам частини І статті 27 Бюджетного кодексу 
України та стапі 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктом 

законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного обr'pунтування до 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій до зміни 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

За експертним висновком Міністерства фінансів прийняття 
законопроекту не потребує додаткових видатків бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 
частині третій етапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» (щодо удосконалення процедури реєстрації лікарських 

засобів) (реєстр. И!! 4868 від 14.05.2014), поданий народним депутатом України 
Шипком А.Ф., має вплив на показники бюджету (зменшуючи надходження 

державного бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

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

України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в Україні» (щодо не допущення ще більшого 

зубожіння категорії вразливих пенсіонерів) (реєстр. И!! 4880 від 15.05.2014), 
поданий народними депутатами України Тимошенком В.А., Донієм О.с., 

Лабазюком сл. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується відновити дію частини другої статті 42 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка 

була призупинена Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні». Зокрема, 

передбачається здійснювати перерахунок раніше призначених пенсій у разі 

збільшення середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено 

страхові внески. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатки державного бюджету становитимуть 1 0,7 млн гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту збільшить видатки бюджету 

Пенсійного фонду України на перерахунок пенс1И, та, як наслідок, 

потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на 

покриття дефіциту Фонду. У зв'язку з чим, в межах компетенції прийняття 

даного законопроекту не підтримується. 

Разом з цим, зазначається, що за прогнозними розрахунками 

Міністерства соціальної політики України, реалізація законопроекту 

потребуватиме вишукання додаткових коштів на перерахунок пенсій у сумі 
1,3 млрд грн, які в проекті бюджету Пенсійного фонду не враховані. 

Крім того, відмічається, що зважаючи на наявність протягом останніх 

років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за 
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рахунок коштів державного бюджету, видатки на реалізацію запропонованих 

змін стануть додатковим навантаженням на Державний бюджет України. 

З позиції Міністерства фінансів питання підвищення рівня пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян має здійснюватись комплексно, 

виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансової 

спроможності Державного бюджету України. 

Таким чином, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та статті 91 Регламенту Верховноі Ради Украіни суб'єктом 
законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного обгрунтування до 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в Україні» (щодо не допущення ще більшого 

зубожіння категорії вразливих пенсіонерів) (реєстр. N!! 4880 від 15.05.2014), 
поданий народними депутатами України Тимошенком В.А., Донієм О.С., 

Лабазюком СЛ. та іншими, має вплив на показники бюджету (збільшуючи 

витрати державного бюджету, у тому числі на покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України). 

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

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

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

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

законодавчих актів (щодо удосконалення законодавства про протидію 

захворювання на туберкульоз) (реєстр. И!! 4760 від 24.04.2014), поданий 

народним депутатом Украіни Петьовкою В.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 
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Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до Закону 

України «Про протидію захворювання на туберкульоз», що передбачають 

встановлення додаткових заходів ПРОТИДll захворюванню на туберкульоз та 

соціального захисту хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями 

туберкульозу. 

Крім того, шляхом внесення доповнень до Кримінального кодексу 

України пропонується встановити відповідальність працівника 

протитуберкульозного закладу за неподання до суду або подання з порушенням 

встановленого законодавством терміну заяви про примусову госпіталізацію 

хворого на заразну форму туберкульозу у вигляді позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або 

виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий 

строк. 

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, його 

прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету 

України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту призведе до додаткових видатків бюджету, 

джерела покриття яких відсутні. Так, потребуватимуть виділення додаткових 

бюджетних коштів, зокрема, наступні положення законопроекту: 

- отримання соціальних послуг хворими на туберкульоз та інфікованими 

мікобактеріями туберкульозу, у тому числі малолітніми і неповнолітніми 

особами. При цьому, не визначено які саме соціальні послуги надаватимуться 

хворим на туберкульоз та інфікованим мікобактеріями туберкульозу; 

- забезпечення медичним обслуговуванням (зокрема медикаментами) 

осіб, затриманих в адміністративному порядку за порушення законодавства про 

державний кордон і за підозрою у вчиненні злочину, та проходженням ними 

флюорографічного обстеження. 

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

ініціативи не надано фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 
Термін набрання чинності, визначений у законопроекті не відповідає 

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

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

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

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо удосконалення законодавства про протидію захворювання на 
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туберкульоз) (реєстр. N!! 4760 від 24.04.2014), поданий народним депутатом 
України Петьовкою В.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи 

витрати державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я. 

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

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб» (щодо підвищення військовослужбовцям мінімальної пенсії 

по інвалідності) (реєстр. N!! 4958 від 29.05.2014), поданий народним депутатом 
України Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань національної 

безпеки і оборони. 

Законопроектом вносяться зміни до статті 22 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» та пропонується збільшити з 1 січня 2015 року мінімальні розміри 
пенсій по інвалідності військовослужбовцям та особам, які мають право на 

пенсію за цим Законом. 

Зокрема, мінімальний розмір пенсії таким особам у процентному 

відношенні від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначити в наступних розмірах: інвалідам війни І групи - ЗОО відсотків, 

11 групи - 275 відсотків, ІІІ групи - 250 відсотків, іншим інвалідам І групи -
200 відсотків, 11 групи - 175 відсотків, ІІІ групи - 150 відсотків. 

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, мінімальний 

розмір пенсії по інвалідності таких громадян встановлюється залежно від групи 

інвалідності, її причини та військового звання у процентному відношенні від 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у таких розмірах: 

- інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи -
120 відсотків, 11 групи - 11 О відсотків, ІІІ групи - 105 відсотків; 

- іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи -
11 О відсотків, П групи - 105 відсотків, ІІІ групи - 1 ОО відсотків; 

- інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших 

матросів і старшин строкової служби - 11 О відсотків, з числа прапорщиків і 
мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, державної 

пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб 
начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної 

кримінально-виконавчої служби і державної пожежної охорони - ІЗО відсотків 
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відповідних МіНІМальних РОЗМІРІВ пенсій, передбачених для інвалідів з числа 
солдатів і матросів строкової служби. 

При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2011 року N!! 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш 

вразливих верств населення» визначено, що інвалідам війни та учасникам 

бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням 

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, 

сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, 

крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни 

І групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, П групи - 255, ІІІ групи - 225, учасників бойових дій -
165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у 
сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. 

Крім того, прикінцевими положеннями поданого законопроекту 

пропонується надати право на перерахунок пенсій особам, яким раніше 

призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, додаткові 

видатки державного бюджету на реалізацію законодавчої пропозиції у 

2015 році та в подальшому складатимуть 25 млн грн на місяць. 
Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrpунтувань 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 видатків. 

Державного бюджету України на виплату пенсій, обсяг яких неможливо 

спрогнозувати через відсутність вихідних даних та не буде забезпечена 

фінансовими ресурсами. Разом з тим, висловлено пропозицію щодо 

опрацювання зазначеної законодавчої пропозиції при складанні проекту 
державного бюджету на 2015 рік. 

З позиції Міністерства фінансів підвищення мінімального розміру пенсії 

окремій категорії осіб є соціально несправедливим по відношенню до інших 

пенсіонерів та необrpунтованим. 

Крім того, беручи до уваги умови жорсткої економії бюджетних коштів та 

необхідність невідкладної стабілізації фінансової ситуації, а також зважаючи на 

наявність дефіциту Пенсійного фонду, який покривається за рахунок коштів 
державного бюджету, Міністерство фінансів вважає, що прийняття у даний час 

рішень, які потребуватимуть додаткових видатків державного бюджету на 

пенсійне забезпечення, є неможливим. 

На думку Міністерства фінансів, питання підвищення рівня пенсійного 
забезпечення громадян має здійснюватись комплексно, з урахуванням стану 

соціально-економічного розвитку країни і збалансування додаткових видатків з 

наявними бюджетними ресурсами. 
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Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 
Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» (щодо підвищення військовослужбовцям мінімальної пенсії по 
інвалідності) (реєстр. N2 4958 від 29.05.2014), поданий народним депутатом 
України Міщенком С.Г., має вплив на показники бюджету (збільшуючи 
витрати державного бюджету, у т.ч. на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про судово-медичну експертну 

діяльність (реєстр. N!!4916 від 20.05.2014 р), поданий народним депутатом 

України Петьовкою В.В. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань верховенства 

права та правосуддя. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його 

розроблено з метою створення незалежної служби, що здійснює судово

медичну діяльність, та підвищення ролі і відповідальності судово-медичних 

експертів. 

Законопроектом визначаються правові, організаційні та фінансові засади 

здійснення судово-медичної діяльності органами новоствореної Державної 

судово-медичної експертної служби. 

Згідно із статтею 16 законопроекту основними функціями Державної 
судово-медичної експертної служби України як окремого центрального органу 

виконавчої влади зі спеціальним статусом є практична та організаційно
методична діяльність, спрямована на плановий розвиток вдосконалення судово

медичної експертної служби, виконання особливо складних первинних і 

повторних експертиз, впровадження в експертну діяльність нових методів 

дослідження. 

Водночас, згідно із положеннями законів України «Про Кабінет Міністрів 

України» та «Про центральні органи виконавчої влади» центральні органи 
виконавчої влади створюються для забезпечення реалізації державної політики 

у відповідній сфері. 

Крім того, згідно із Конституцією України та зазначеними законами 

України утворення, реорганізація і ліквідація міністерств та інших центральних 
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органів виконавчої влади, затвердження положень про зазначені органи є 

повноваженнями Кабінету Міністрів України. 

Поряд з цим, ряд положень законопроекту не узгоджуються із нормами 

чинного законодавства, зокрема, згідно із статтею 15 законопроекту на 

працівників Державної судово-медичної служби України та інших державних 

спеціалізованих установ судових експертиз поширюються особливості 

матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом 

України «Про державну службу» та цим Законом. При цьому, питання щодо 

створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації 

громадянами України права на державну службу, визначення загальних засад 

діяльності, а також статус державних службовців регулюються Законом 

України «Про державну службу». 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» та статті 20 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» умови оплати праці 

працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються 

Кабінетом Міністрів України, тобто, положення статті 15 законопроекту в 

частині визначення заробітної плати працівників державних спеціалізованих 

установ судових експертиз, П складових, матеріальної допомоги, не можуть 

визначатися у поданому законопроекті. 

Згідно із статтею 19 законопроекту територіальні бюро судово-медичної 
експертизи є державними спеціалізованими установами, що входять до 

структури Державної судово-медичної експертної служби України. Статтею 17 
законопроекту передбачається, що структура Служби визначається Кабінетом 

Міністрів України, проте із перерахуванням у законопроекті чітких назв 

структурних підрозділів, які мають до неї входити. 

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» структура апарату центрального органу виконавчої влади 

затверджується його керівником за погодженням з міністром, який спрямовує і 

координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади. Крім того, 

виходячи із норм зазначеного закону, державні установи можуть належати до 

сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а 

не входити до ЇХ структури. 

Також, згідно із статтею 17 законопроекту штати Служби затверджуються 
Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку згідно з діючими 

нормативними навантаженнями та штатними нормативами. Однак, термін 

«штати центрального органу виконавчої влади» не вживається у законодавстві. 

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет 

Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників органів 

виконавчої влади. 

Статтями 17 і 18 законопроекту встановлюється, що r олова Державної 
судово-медичної експертної служби України призначається на посаду за 

поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою 

України та є підзвітний та підконтрольний Верховній Раді України. Проте, 

керівники центральних органів виконавчої влади призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр

міністра України. Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів 
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України» міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні 

перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому. 

Слід також зазначити, що відповідно до Закону У країни «Про Національну 

гвардію України» функція з охорони державних спеціалізованих установ, що 

проводять судово-медичні експертизи, не покладена на Національну гвардію 

України. 

Статтею 20 законопроекту визначається, що діяльність Державної 

судово-медичної експертної служби України та ії територіальних бюро 

фінансується за рахунок Державного бюджету України. 

Відповідно до фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту, 

створення та діяльність такої Служби має здійснюватись за рахунок частини 

коштів, передбачених на діяльність Міністерства охорони здоров'я України. 

Проте, реалізація положень законопроекту, зокрема в частині створення 

та забезпечення діяльності Державної судово-медичної експертної служби 

України та ії територіальних бюро може потребувати додаткових витрат 

державного бюджету. 

Додаткових коштів також потребуватиме забезпечення органами охорони 

здоров'я таких бюро відповідними приміщеннями, обладнанням, матеріально

технічним постачанням, автомобільним транспортом, санітарною авіацією, 

утримання додаткової чисельності працівників Національної гвардії, які будуть 

забезпечувати охорону приміщень і територій, залучення до проведення 

судово-медичної експертизи додаткових фахівців з відповідної галузі знань, 

відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням експертизи. 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерством фінансів України прийняття законопроекту не 

підтримується, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Також зазначається, що видатки на функціонування Головного бюро 

судово-медичної експертизи враховані Міністерству охорони здоров'я у складі 

бюджетної програми «Організація і регулювання діяльності установ та окремі 

заходи у системі охорони здоров'я» (код 2301350), загальний обсяг за якою на 
2014 рік (із змінами) становить 124,5 млн грн, У тому числі по загальному 
фонду - 114 млн грн Іза інформацією Міністерства охорони здоров'я видатки 
на функціонування Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 

на 2014 рік передбачено у сумі 6,4 млн гривены/. 
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Видатки на функціонування територіальних бюро судово-медичної 

експертизи відносяться до видатків на охорону здоров'я, що здійснюються з 

відповідних місцевих бюджетів і враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів /загальний обсяг видатків з місцевих бюджетів на 

функціонування 155 територіальних бюро судово-медичної експертизи на 

2014 рік передбачено у сумі 150,6 млн гривень/. Тобто, реалізація 

законопроекту призведе до передачі видатків на функціонування 

територіальних бюро судово-медичної експертизи з відповідних місцевих 

бюджетів на державний бюджет, що суперечить започаткованому владою 

процесу децентралізації повноважень та фінансів. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про судово-медичну експертну діяльність 

(реєстр. N!! 4916 від 20.05.2014), поданий народним депутатом України 

Петьовкою В.В., матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме 

додаткових витрат державного бюджету), і у разі прийняття відповідного 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про засади інформаційної безпеки 

України (реєстр. N!! 4949 від 28.05.2014), поданий народними депутатами 

України Стойком І.М., Кузьмуком 0.1., Сиротюком Ю.М. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань національної 

безпеки і оборони. 

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонується 

визначити основні засади державної політики, спрямованої на захист 

суспільства і держави в інформаційній сфері, та організації забезпечення 

інформаційної безпеки в умовах формування і розвитку інформаційного 

суспільства, міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки, 

відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері, статус, порядок 

створення, засади діяльності та повноваження центрального органу виконавчої 

влади зі спеціальним статусом у сфері інформаційної безпеки тощо. 

Забезпечення виконання державної політики у сфері інформаційної 
безпеки покладається на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом у сфері інформаційної безпеки - Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання з питань інформаційної безпеки, яка підпорядковується 

Кабінету Міністрів України та підконтрольна Президенту України. 

Слід зауважити, що відповідно до статті 106 Конституції України та 
частини четвертої статті 24 Закону України «Про центральні органи виконавчої 
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влади» центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть 

бути створені лише Кабінетом Міністрів України. 

Надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання з 

питань інформаційної безпеки спеціального статусу, порядку його формування, 

підзвітності та підконтрольності не узгоджуються з відповідними положеннями 

Конституції України, законів України «Про Кабінет Міністрів України» та 

«Про центральні органи виконавчої владю>, які є базовим законодавчими 

актами з питань утворення і функціонування центральних органів виконавчої 

влади. 

Визначення такої Комісії центральним органом виконавчої влади 

законом, передбачає, в свою чергу, поширення на неї організаційних, кадрових 

та контрольних повноважень Кабінету Міністрів України, визначених 

Конституцією України та законами України «Про Кабінет Міністрів України» 

та «Про центральні органи виконавчої влади», зазначені застереження 

висловлено і Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної 

Ради України. 

Відповідно до фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту, 

його прийняття та реалізація додаткових матеріальних витрат із державного 

бюджету не потребуватиме, оскільки фінансування буде забезпечене за умови 

перегляду відповідних функцій інших центральних органів виконавчої влади та 

скорочення Їх штатної чисельності. 

Водночас, зі змісту Пояснювальної записки незрозуміло, про які саме 

центральні органи державної влади йдеться, яка кількість працівників має бути 

скорочена, на підставі яких нормативно-правових актів будуть здійснені 

відповідні заходи, спрямовані на створення Комісії. 

При цьому, за висновком Міністерства фінансів України та на думку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

реалізація даного законопроекту призведе до збільшення видатків з Державного 

бюджету в частині створення та забезпечення діяльності Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання з питань інформаційної безпеки. 

Крім того, додаткових коштів також потребуватиме надання державної 

підтримки вітчизняним засобам масової інформації, вітчизняним виробникам 

інноваційних інформаційних технологій, інформаційних ресурсів, продукції і 

послуг. 

А також, створення та забезпечення функціонування системи 

моніторингу стану інформаційної безпеки, підтримка розвитку національних 

інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури з урахуванням 

новітніх досягнень науки і техніки, створення і впровадження безпечних 

інформаційних технологій, продукції та послуг, здійснення інформаційно

просвітницької діяльності серед населення щодо забезпечення інформаційної 

безпеки, проведення фундаментальних та прикладних досліджень в 

інформаційній сфері, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців за відповідними спеціальностями тощо. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаючи 
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відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект потребує суттєвого доопрацювання. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
в цілому погоджуючись з необхідністю врегулювання порушених у 

законопроекті проблем, вважає що чимало його положень потребують 

доопрацювання і уточнення з метою їх узгодження з іншими законодавчими 

актами з питань інформаційної безпеки і боротьби з комп'ютерною 

злочинністю та наповнення конкретним нормативним змістом. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про засади інформаційної безпеки України, 

(реєстр. N!! 4949 від 28.05.2014), поданий народними депутатами України 

Стойком І.М., Кузьмуком 0.1., Сиротюком Ю.М., матиме вплив на показники 
бюджету (потребуватиме додаткових витрат бюджету), і у разі прийняття 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Державну програму 

невідкладпих заходів з проти)\ії злочинності на 20] 4-20] 6 роки (реєстр. N!! 47R3 
від 25.04.2014), поданий народними депутатами України Міщенком с.г. та 

Волковим О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачено затвердити Державну програму 

невідкладних заходів з протидії злочинності на 2014-2016 роки. Так, цією 
Програмою пропонується визначити перелік заходів з питань профілактики 

порушень і зміцнення громадського порядку та безпеки, протидії корупції та 

організованої злочинності, а також відповідальних за виконання відповідних 

заходів органів влади та терміни виконання. 
Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод, життя, здоров'я та 

майнових інтересів громадян, зміцнення правопорядку як найважливішої умови 
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нормального функціонування суспільства держави, а також вжиття 

великомасштабних комплексних заходів, що мають забезпечити стабілізацію 

криміногенної обстановки на 2014-2016 роки. 
При цьому, законопроектом передбачено доручити Кабінету Міністрів 

України внести пропозиції щодо джерел фінансування такої Програми. 

Слід зазначити, що реалізація положень законопроекту не впливає на 

доходну частину державного бюджету, але може потребувати додаткових 

видатків державного бюджету, зокрема на: 

розроблення системи забезпечення громадського транспорту засобами 

зв'язку з органами внутрішніх справ; 

створення у складі підрозділів правоохоронних органів по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю відділів, управлінь або інших 

структурних одиниць з оцінки та планування ризиками корупції і організованої 

злочинності; 

навчання та стажуванням за кордоном оперативно-начальницького складу 

підрозділів боротьби з організованою злочинністю і корупцією, суддів; 

введення штатних посад представників СБУ у державах, з якими Україна 

має спільні інтереси у сфери протидії злочинності, у тому числі при 

дипломатичних місіях за кордоном тощо. 

Крім того, реалізація запропонованих заходів під час опрацювання 

механізмів та засобів розв'язання поставлених завдань також може потребувати 

додаткових коштів державного бюджету. 

Всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не надано фінансово

економічних обrрунтувань (розрахунків), а також пропозищи змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та джерел 

додаткових надходжень бюджету для досяп-rення збалансованості бюджету. У 

зв'язку з цим, Міністерство фінансів України відмічає про неможливість 

здійснення оцінки впливу положень законопроекту на показники бюджету і 

зауважуючи, що реалізація законопроекту може вплинути на видаткову частину 

державного бюджету. 

За узагальнюючим висновком Міністерства фінансів У країни до 

стабілізації економічної ситуації у країні прийняття нової державної цільової 

програми є передчасним. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Державну програму невідкладних заходів з 
протидії злочинності на 2014-2016 роки (реєстр. Н2 4783 від 25.04.2014), 
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поданий народними депутатами України Міщенком C.r. та Волковим О.М., має 
вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових витрат державного 
бюджету). 

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

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 86 

Водного кодексу України щодо видобування піску і гравію в руслах гірських 

річок для потреб експлуатацlИНОГО утримання автомобільних доріг 
(реєстр. N24610 від 31.03.2014), поданий народним депутатом України 

Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом запропоновано внести зміни до статті 86 Водного 

кодексу України, які передбачають ЗНЯТТЯ суцільної заборони на видобування 

піску та гравію в руслах гірських річок та можливість проведення цих робіт у 

разі, якщо це не 

видобутий пісок 

експлуатаційного 

шкодить гідрологічному та екологічному стану річки, а 

та гравій використовується виключно для потреб 

утримання автомобільних доріг державного, місцевого 

значення та комунальної власності. 

Слід зауважити, що відповідно до статті 263.9.1. Податкового кодексу 
України при видобуванні піщано-гравійної сировини установлюються ставки 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

(неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини) у 

розмірах: 5 % від вартості видобутих корисних копалин. 
Зважаючи на зазначене, зняття суцільної заборони на видобування піску 

та гравію на гірських річках призведе до збільшення доходної частини 

місцевого бюджету внаслідок надходження відповідних платежів. Проте, 

погіршення гідрологічного та екологічного стану в руслах річок може 

потребувати коштів на проведення екологічних заходів. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає, що прийняття поданого законопроекту не впливає на 

дохідну та видаткову частини бюджету у поточному бюджетному році та в 

межах компетенції не заперечує щодо прийняття цього законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 86 Водного кодексу 
України щодо видобування піску і гравію в руслах гірських річок для потреб 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг (реєстр. N!! 461 О 
від 31.03.2014), поданий народним депутатом України Москалем г.г., 

має вплив на показники бюджету (збільшує надходження місцевих бюджетів та 

може потребувати додаткових витрат державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законодавчих актів щодо передачі повноважень із розпорядження землями 

державної власності на місцевий рівень (реєстр N!! 4758 від 24.04.2014), 
поданий народним депутатом України Омельяновичем Д.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу 

України, законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про банки і 
банківську діяльність», які передбачають передачу повноважень щодо 

розпорядження земельними ділянками державної власності від Кабінету 

Міністрів України та Держземагентства до обласних і районних державних 

адміністрацій, а також запропоновано виключити із законодавчих актів України 

положення щодо діяльності Державного земельного банку, зокрема, щодо 

формування його статутного капіталу за рахунок земель державної власності. 

Так, змінами до Закону України «Про Державний земельний кадастр» 

пропонується скасувати стягнення плати за пошук, перегляд, копіювання та 

роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру. 

Надання Держземагентством та його територіальними органами вказаних 

послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 
N!! 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та 
його територіальними органами адміністративних послуг» віднесено до 

платних адміністративних послуг. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 24 частини другої статті 29 
Бюджетного кодексу України плата за надання адміністративних послуг 

належить до доходів загального фону Державного бюджету Украі:ни. 

Отже, реалізація положень законопроекту щодо скасування плати за 

пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного 
земельного кадастру призведе до зменшення надходжень загального фонду 

державного бюджету. Як зазначено в експертному висновку Міністерства 
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фінансів України до цього законопроекту, за інформацією Мінагрополітики 

сума таких надходжень у 2013 році становила 237,13 тис. гривень. 
Автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюджетного 

кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), 

а також пропозицій змін до законодавчих актів У країни щодо скорочення 

витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Крім того, законопроектом також пропонується внести зміни до 

статей 122 та 149 Земельного кодексу України та передати повноваження 

Кабінету Міністрів України та Держземагентства щодо розпорядження ріллею, 

багаторічними насадженнями, лісами, земельними ділянками 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та сільськогосподарського 

призначення обласним та районним державним адміністраціям. Міністерство 

фінансів в експертному висновку зазначає, що вказане потребує додаткового 

обrpунтування, оскільки зазначені норми спрямовані на ефективне державне 

управління землями державної власності. 

Загалом Міністерство фінансів України в межах компетенції пропонує 

законопроект доопрацювати. 

Запропоновані зміни щодо діяльності Державного земельного банку 

є аналогічними до положень Урядового законопроекту за реєстр. Н!! 4784 
від 25.04.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
функціонування Державного земельного банку)>>, який 20 червня П.р. прийнято 
Верховною Радою України. 

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 щодо передачі повноважень із розпорядження землями державної 

власності на місцевий рівень (реєстр Н!! 4758 від 24.04.2014), поданий народним 
ДСllу'пrrом України Омельяновичем Д.е, має вплив на показники бюджету 

(зменшує надходження державного бюджету). 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законів України (щодо регулювання містобудівної діяльності) (реєстр. Н!! 4831 
від 08.05.2014), поданий народними депутатами України Терьохіним ел., 

Чорноволенком О.В., Яворівським В.О., Ляпіною К.М., Бригинцем О.М., 

Андрієвським Д.Й. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

У законопроекті пропонується доповнити статтю 22 Закону України 

«Про столицю України - місто-герой Київ», яка визначає додаткові права 

Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних 

функцій, новим пунктом 17. Згідно з цим пунктом Київська міська рада та 
Київська міська державна адміністрація матимуть додаткове право залучати 

кошти замовників будівництва (крім об'єктів, що споруджуються за рахунок 

бюджетних коштів, в порядку пайової участі у створенні соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста). Поряд з тим, Київська міська 

рада матиме право встановлювати нормативи відрахування відсотків загальної 

житлової площі, що підлягатиме передачі місту в будинках які будуються 

забудовниками незалежно від форм власності. 

Зважаючи, що такі пропозиції, пов'язуються зі здійсненням містом 

Києвом столичних функцій, належить зауважити, що здійснення цих функцій 

має фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету (стаття 19 Закону 
У країни «Про столицю У країни - місто-герой Київ»). 

Також пропонується доповнити відповідними положеннями статтю 40 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно із якими 

Київська міська рада має право встановлювати граничний розмір пайової участі 

у розвитку інфраструктури та нормативи відрахування відсотків загальної 

житлової площі в місті Києві. 

Слід зазначити, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», відповідно до пункту 4-1 частини першої статті 71 
Бюджетного кодексу У країни належать до доходів бюджету розвитку місцевих 
бюджетів. Тому, реалізація такого положення буде мати безпосередній вплив на 

доходи міста Києва, збільшуючи або зменшуючи Їх обсяг залежно від 

встановленого Київською міською радою граничного розміру пайової участі. 

Однак, до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки, як визначено у частині 

першій статті 27 Бюджетного кодексу та частині третій статті 91 Регламенту 
Верховної Ради У країни. 

Головне Науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

серед іншого відмічає, що положення законопроекту: 

не повною мірою узгоджуються з відповідними положеннями 

Конституції України та чинного законодавства України, що визначають правові 

засади місцевого самоврядування в Україні; 

не відповідають статті 40 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», яким заборонено органам місцевого самоврядування 

«вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі 

здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних 
активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх 

викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту». 
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Крім того, звертає увагу, що у пояснювальній записці до законопроекту 

відсутнє обrрунтування необхідності додаткового врегулювання питань 

залучення замовників до пайової участі в розвитку інфраструктури в місті 

Києві, а також відсутній прогноз впливу законопроекту на фінансове становище 

замовників будівництва та інвестиційний клімат у місті. 

За узагальнюючим висновком Головне Науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України вважає, що законопроект доцільно відхилити. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо регулювання містобудівної діяльності) (реєстр. Н!! 4831 від 08.05.2014), 
поданий народними депутатами України Терьохіним с.А., 

Чорноволенком О.В., Яворівським В.О., ЛяпіноlO К.М., Бригинцем О.М., 

Андрієвським Д.Й., має вплив на показники бюджету міста Києва (призведе до 
збільшення або зменшення доходів бюджету розвитку). 

У разі прийняття відповідного закону до він може набирати чинності у 

терміни, визначені законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про місцеве самоврядування» (щодо забезпечення участі громадян у 

здійсненні місцевого самоврядування (реєстр. Н!! 4839 від 12.05.2014), поданий 
народним депутатом України Кириленком В.А. 

ВідміТIІЛИ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про місцеве 

самоврядування» новим розділом V «Участь громадян у здійсненні місцевого 
самоврядування» та уточнити положення щодо місцевих ініціатив. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його прийняття не 

спричинить додаткових витрат із Державного бюджету України. 

Однак, реалізація окремих положень потребуватиме додаткових коштів з 

місцевих бюджетів, зокрема: обов'язкове впровадження органами місцевого 

самоврядування сучасних інформаційних технологій для оперативного і 

всебічного інформування громадян про діяльність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, що передбачає оснащення місцевих рад усіх рівнів 

сучасної комп'ютерною технікою, підключення до мережі «Інтернет» тощо; 

проведення позачергових сесій за ініціативою громадян, що призведе до 

додаткових витрат на інформаційне та організаційно-методичне забезпечення 

сесії. 

При цьому, до законопроекту не надано належного фінансово
економічного обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій 
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для досягнення збалансованості місцевих бюджетів, як визначено у частині 

третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частині першій статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект може бути 

розглянутий після надання фінансових розрахунків та визначення не 

інфляційних джерел фінансового забезпечення. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування» (щодо забезпечення участі громадян у 

здійсненні місцевого самоврядування (реєстр. NQ 4839 від 12.05.2014), поданий 
народним депутатом України Кириленком В.А., має вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 84 

Закону України «Про вибори Президента України» (щодо скорочення 

граничного строку встановлення результатів виборів) (реєстр. NQ 4952 
від 29.05.2014), поданий народним депутатом України Капліним С.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується скоротити граничний строк встановлення 

результатів виборів Президента України з десяти до п'яти днів. 

Слід зазначити, що витрати на підготовку та проведення виборів 

Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного 

бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента 

України. 

Відтак, реалізація проекту закону призведе до зменшення видатків 

державного бюджету у зв'язку із скороченням терміну дії виборчих комісій. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки), як визначено частиною 

першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 
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Міністерство фінансів України підтримує· прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 84 Закону України 
«Про вибори Президента України» (щодо скорочення граничного строку 

встановлення результатів виборів) (реєстр. N!! 4952 від 29.05.2014), поданий 
народним депутатом України Капліним с.М., має вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроекти, як; .мають 81UlU8 на nоказНllки бюд:J/сету 
та nоmреБУlOть узгод:J/сення з бlOдJlсеmнuм законодавство,,, 

1.2.29. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про вибори до Верховної Ради 

України (реєстр. N!! 4906 від 19.05.2014). поданий народним депутатом України 
Мірошніченком Ю.Р. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується проводити вибори народних депутатів 

у країни за пропорційною виборчою системою у загальнодержавному 

виборчому окрузі, який поділятиметься на територіальні виборчі округи і 

включатиме закордонний виборчий округ. Кількість і межі територіальних 

виборчих округів законопроектом визначати не пропонується 

вирішення цього питання передбачається віднести до компетеНЦll 

Центральної виборчої комісії. Утворені відповідно до закону виборчі округи 

існують на постійній основі. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту реалізація його 

положень не впливатиме на доходну та видаткову частини державного або 

місцевих бюджетів. 

Водночас, у законопроекті визначається, що здійснення підготовки і 

проведення виборів депутатів, серед іншого, здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України. 

При цьому, законопроектом пропонується збільшити термін роботи 

окружних та дільничних виборчих комісій відповідно на 33 і 24 дні та 
максимальну кількість членів дільничних виборчих комісій: малих та 
середніх на 4 особи, великих - на 6 осіб, що вимагає додаткових коштів з 
державного бюджету на утримання виборчих комісій, насамперед, на оплату 

праці їх членів. 

Також додаткові бюджетні кошти мають бути направлені на: 
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- запровадження обов'язкового навчання усіх членів виборчих комісій 

з питань організації виборчого процесу, яке передує першому засіданню 

кожної відповідної комісії, і є підставою для складання членом комісії 
присяги та виготовлення документів про проходження такого навчання; 

- виготовлення інформаційних журналів про кандидатів у депутати, які 

мають містити кількість аркушів, яка відповідає кількості кандидатів у 

депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у 

відповідному виборчому окрузі, із розрахунку не менш як по п'ятнадцять 

примірників на кожну виборчу дільницю (згідно з чинним законодавством 

виготовляються інформаційні плакати, із розрахунку не менш як по два 

примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю). 

Законопроектом зменшується з 5 до 2 відсотків прохідний бар'єр для 
участі партій у розподілі депутатських мандатів, що призведе до втрат 

дохідної частини державного бюджету внаслідок зменшення кількості 

випадків, коли грошова застава має перераховуватися до державного 

бюджету. 

Крім того, відповідно до статті 96 законопроекту партії, які взяли участь у 
розподілі депутатських мандатів матимуть право на відшкодування за рахунок 

коштів державного бюджету витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї 

передвиборчої агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше ста 

тисяч розмірів мінімальних заробітних плат для кожної партії. 

Автором законодавчої ініціативи в порушення вимог частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України для досягнення збалансованості бюджету не надано 

пропозицій щодо додаткових джерел проведення таких видатків з державного 

бюджету. 

Потребують приведення у відповідність до чинного законодавства окремі 

норми законопроекту, зокрема: 

- частини другої статті 43 - до вимог статті 20 Бюджетного кодексу 
України щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі; 

- частини четвертої статті 43 - частини першої статті 44 ьюджетного 
кодексу України щодо виконання Державного бюджету України за розписом. 

- частини десятої статті 43 - Указу Президента України «Про Положення 

про Державну фінансову інспекцію України» щодо назви контролюючого 

органу; 

- частини другої статті 56 - Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» щодо форми декларації про майно та доходи кандидата у 

депутати; 

- частини сьомої статті 96 - частини першої статті 43 Бюджетного 

кодексу у країни щодо застосування казначейського обслуговування 

бюджетних коштів при виконанні державного бюджету та частини першої 

статті 44 Бюджетного кодексу України щодо виконання Державного бюджету 
України за розписом. 
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Поряд з тим, зважаючи на визначення у Бюджетному кодексі України 

терміну «фінансування бюджету», по тексту законопроекту слово 

«фінансування» необхідно замінити словами «фінансове забезпечення». 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і зазначає, що 

його реалізація може призвести до втрат дохідної частини державного бюджету 

та потребуватиме виділення додаткових видатків з державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про вибори до Верховної Ради України, 

(реєстр. N!! 4906 від 19.05.2014), поданий народним депутатом України 

Мірошніченком Ю.Р., має вплив на показники державного бюджету (може 

призвести до зменшення дохідної частини та збільшення видаткової частини 

державного бюджету). 

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

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

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту узгодити його положення з 

вимогами пункту 51 частини першої статті 2, статті 20, частини першої 
статті 43, частини першої статті 44 Бюджетного кодексу України, Указу 

Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію 

України», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

б) опосередковаllИЙ 

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

України «Про захист прав споживачів» та Цивільного кодексу України (щодо 

уточнення змісту та обсягу деяких прав споживачів, закріплення додаткових 

гарантій їх реалізації та усунення розбіжностей між Законом України 

«Про захист прав споживачів» та Цивільним Кодексом України) 

(реєстр. N!! 4861 від 14.05.2014), поданий народним депутатом України 

Петьовкою В.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 
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Законопроектом пропонується розширити права споживачів, зокрема: 
- уточнити право споживачів на відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди за наявності будь-якого порушення Їх прав, а не лише у 

зв'язку з недоліками (дефектами) продукції; 

- врегулювати питання відповідальності виробника (продавця) в межах 

установленого строку служби продукції або протягом 10 років (якшо такий 
строк не встановлено) та визначити, що виробник (продавець) відповідає у 
межах зазначених строків лише за істотними недоліками продукції; 

- забезпечити можливість встановлення іншого строку гарантії на 

комплектуючі вироби у порівнянні з основним виробом; 

- встановити право споживача на вільне та безперешкодне відвідування 

санітарних вузлів в організаціях, підприємствах та установах, в яких наявність 

такого приміщення передбачена нормативними документами, а також 

встановити відповідальність за порушення такого права у розмірі 
500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Згідно з експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 
даного законопроекту не впливає на збільшення або зменшення надходжень та 

витрат бюджету. Мінфін в межах компетенції не має зауважень до 

законопроекту . 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про захист прав споживачів» та Цивільного кодексу України (щодо уточнення 

змісту та обсягу деяких прав споживачів, закріплення додаткових гарантій їх 

реалізації та усунення розбіжностей між Законом України «Про захист прав 

споживачів» та Цивільним Кодексом України) (реєстр. N~ 4861 від 14.05.2014), 
поданий народним депутатом України Петьовкою В.В., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних порушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення націоналізації 

майна в Україні в особливий період (реєстр. N!! 4832 від 08.05.2014), поданий 
народним депутатом України Рудьковським М.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛІтики. 

Законопроектом пропонується визначити правові, економічні та 

організаційні засади проведення примусового відчуження об'єктів права 

приватної власності на користь держави з мотивів суспільної необхідності 

(націоналізаціі) в особливий період. 
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Як зазначено у cTaтri 3 законопроекту, націоналізація проводитиметься 
виключно за умови попереднього та повного відшкодування вартості 

націоналізованого майна власникам та у випадках, коли задовольнити 

стратегічні потреби держави і суспільства в інший спосіб неможливо або для 

цього вимагаються непропорційно великі витрати часу, людських і фінансових 
ресурсів. 

Відповідно до cTaтri 8 законопроекту виплата компенсації власнику 

об'єкту націоналізації здійснюватиметься в грошовій формі за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передбачених на ці цілі. 

При цьому, згідно із статrею 5 законопроекту рішення про націоналізацію 
приймається Верховною Радою України у формі спеціального закону про 

націоналізацію, який приймається виключно за наявності умов, передбачених в 

cTaтri 3 цього Закону. 
Отже, реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат 

державного бюджету у разі прийнятrя відповідного спеціального закону. 

Однак, суб'єктом права законодавчої ініціативи не надано фінансово

економічне обфунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також 

пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, як це 

передбачено статrею 27 Бюджетного кодексу України та статrею 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Слід відмітити, що відповідно до cTaтri 41 Конституції України 
примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути 
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в 

порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного 

відшкодування Їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним 
повним відшкодуванням Їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту потребуватиме видатків з державного бюджету 

для відшкодування вартості майна, що націоналізується, його власнику. Крім 

того, Мінфін вважає, що законопроект потребує доопрацювання, зауважуючи, 

що його необхідно привести у відповідність до cTaтri 41 Конституції України 
(у законопроекті відсутні норми, які б визначали мотиви суспільної 

необхідності націоналізації, підстави та порядок проведення націоналізації). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про проведення націоналізації майна в Україні в 
особливий період (реєстр. N!! 4832 від 08.05.2014), поданий народним депутатом 
України Рудьковським М.М., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (потребуватиме додаткових витрат державного бюджету на виплату 

компенсацій власнику об'єкта націоналізації у разі прийнятrя відповідного 

спеціального закону). 

У разі прийнятrя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

53 



2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

законодавчих актів (щодо здійснення державних закупівель) (реєстр. N24886 
від 15.05.2014), поданий народним депутатом України Мартиненком М.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

економічної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

Закону України «Про ЗД1Иснення державних закупівель» щодо 

непоширення дії цього Закону на закупівлі товарів, робіт і послуг, які 

здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік 

яких визначається Кабінетом Міністрів України (доповнити статтю 2 новою 
частиною 3-1); 

Господарського кодексу України щодо непоширення на підприємства 

оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, положень стосовно оприлюднення звітів про укладання 

договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та 

інформації про зміну його істотних умов (доповнити частину першу статті 75, 
частину другу статті 77 та частину п'яту статті 79 новими абзацами). 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняття 

законопроекту, як і його реалізація, не потребує додаткових фінансових витрат 

з державного та місцевих бюджетів. 

Проте, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту звертає увагу, що реалізація положень законопроекту може 

призвести до непрозорості та зловживань у сфері здійснення такими 

підприємствами державних закупівель і відповідно може призвести до 

зменшення бази оподаткування державних підприємств, що в свою чергу, 

призведе до зменшення надходжень податкових та інших платежів, включаючи 

сплату частини чистого прибутку та дивідендів. 

При ЦJ,OMY, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки), що не відповідає вимогам 

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

Міністерству фінансів оцінити вартісну величину впливу на показники 

бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів не підтримує даний законопроект. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку зазначає, що законопроект не повною мірою узгоджується з 

основною метою Закону, яка полягає у створенні конкурентного середовища у 

сфері державних закупівель, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку 

добросовісної конкуреНЦll, забезпеченні раціонального та ефективного 
використання державних коштів. При цьому, ГНБУ звертає увагу, що згідно з 
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частиною другою статті 2 Закону України «Про ЗДlИснення державних 

закупівель» дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 

закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну 

таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (ДО яких, 

зокрема, належать окремі види озброєння, військової і спеціальної техніки, їх 

кількість, тактико-технічні характеристики, організація і технологія 

виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо здійснення державних закупівель) (реєстр. N!! 4886 від 15.05.2014), 
поданий народним депутатом України Мартиненком М.В., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

надходжень податкових та інших платежів, включаючи сплату частини чистого 

прибутку та дивідендів у разі зловживань відповідними підприємствами у сфері 

державних закупівель). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо 

скорочення підстав для анулювання ліцензії) (реєстр. N!! 4883 від 15.05.2014), 
поданий народним депутатом України Денисенком АЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується виключити з тексту Закону України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» термін «повторне 

порушення», при встановленні якого контролюючий орган має підставу для 

анулювання ліцензії суб'єкта господарської діяльності. 

На думку автора законопроекту, така законодавча ініціатива спрямована 

на попередження проявів корупції, зниження тиску на підприємницьку 

діяльність з боку органів державницького нагляду (контролю) і, відповідно, 

сприяння розвитку підприємницької діяльності, в результаті чого збільшаться 

надходження податків до бюджетів усіх рівнів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не впливає на виконання закону про Державний бюджет 

У країни у поточному бюджетному періоді та може бути розглянутий на 

пленарному засіданні Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо скорочення 
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підстав для анулювання ліцензії) (реєстр. N24883 від 15.05.2014), поданий 

народним депутатом України Денисенком А.П., матиме опосередкований вплив 

на показники бюджету (може призвести до зміни показників доходів бюджету 

залежно від дієвості запропонованих положень на розвиток підприємництва). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо громадських об'єднань, які виконують 

функції іноземного агента (реєстр. И2 4850 від 13.05.2014), поданий народними 
депутатами України Симоненком П.М., Гордієнком с.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. 

Законопроектом пропонується визначити поняття «громадського 

об'єднання, яке виконує функції іноземного агента» та встановити, що така 

неприбуткова організація у разі отримання доходів зобов'язана сплачувати 

податок на прибуток, який визначається як сума доходів, зменшена на суму 

витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких 

доходів. 

У пояснювальНlИ записці зазначено, що законопроект дозволить 

легалізувати у правовому полі У країни діяльність вказаних громадських 

об'єднань та забезпечить податкові надходження до державного бюджету. 

Однак, згідно з оцінкою Міністерства фінансів України впливу 

законопроекту на доходну частину бюджету не передбачається. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ 

зазначає, що не підтримує законопроект, вважаючи, що питання регулювання 

діяльності громадських об'єднань має вирішуватись шляхом внесення змін до 

законодавства, яким визначаються правові засади функціонування громадських 

об'єднань, а не шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо громадських об'єднань, які виконують функції іноземного агента 

(реєстр. N24850 від 13.05.2014), поданий народними депутатами України 

Симоненком П.М., Гордієнком СЯ., матиме опосередкований вплив на 
показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджетів від 

податку на прибуток підприємств у разі наявності громадських об'єднань, які 

виконують функції іноземного агента, та перевищення у них доходів над 
витратами). 
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Уразі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо діяльності інформаційних агентств 

(реєстр. N!! 4851 від 13.05.2014), поданий народними депутатами України 

Симоненком П.М. та Голубом О.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 5 та 29 Закону 
. України «Про інформаційні агентства», додатково регламентувавши питання 
діяльності інформаційних агентств. 

Так, зокрема, відповідно до норм законопроекту не вважатиметься 

діяльністю інформаційного агентства розповсюдження (поширення) 

інформаційної продукції через ресурси мережі Інтернет, яка здійснюється: 

суб'єктами владних повноважень на своїх офіційних веб-сайтах; 

підприємствами, установами чи організаціями стосовно лише своєї власної 

діяльності; суб'єктами підприємницької діяльності, що поширюють 

інформацію про свою продукцію чи послуги з метою Їх реалізації; особами на 

несистематичній, непрофесійній основі та без мети надання інформаційних 

послуг та діяльність, що дублює зареєстрований в установленому порядку 

друкований засіб масової інформації. 
Разом з тим, пропонується внести зміни до cTaтri 164 «Порушення 

порядку провадження господарської діяльності» Кодексу про адміністративні 

правопорушення та встановити адміністративну відповідальність за здійснення 

діяльності інформаційного агентства без його державної реєстрації, після 
припинення його діяльності або з ухиленням від перереєстрації за наявності 

передбачених для цього законом підстав. 

Крім того, збільшується розмір штрафних санкцій за порушення, 

визначене даною статгею. Так, відповідно до норм законопроекту за порушення 

порядку провадження господарської діяльності встановлюється 
відповідальність у вигляді накладення штрафу від шестисот до тисячі (чинна 

редакція - від двадцяти до ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і 

грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 

правопорушення, чи без такої. А також, у разі вчинення особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, 

або дії пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, встановлюється 
накладення штрафу від тисячі до двох тисяч (чинна редакція - від ста до 
п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
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виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних 

внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 

Зазначене, може призвести до збільшення доходної частини державного 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, 

що застосовуватимуться. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту не вплине на дохідну і видаткову частину 

бюджетів, та в межах компетенції вважає за доцільне прийняття проекту 

закону. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності інформаційних агентств (реєстр. N!! 4851 
від 13.05.2014), поданий народними депутатами України Симоненком П.М. та 
Голубом О.В., має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

збільшити надходження державного бюджету у разі виявлення відповідних 

правопорушень та залежно від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення 

злочину щодо осіб, визнаних інвалідами) (реєстр. N!! 4899 від 19.05.2014), 
поданий народними депутатами України Сушкевичем В.М., Леоновим Е.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 67, 121, 122, 125-
127,365 Кримінального кодексу України, якими доповнюються обставини, які 
обтяжують покарання при його призначенні, вчиненням злочину щодо особи, 

визнаної інвалідом, а також посилюється відповідальність за злочини, скоєні 

проти життя та здоров'я такої особи, зокрема за умисне тяжке тілесне 

ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, умисне легке 

тілесне ушкодження, побої і мордування, катування, перевищення влади або 

службових повноважень. 

Разом з тим, запропоновано доповнити статті 124, 128 вищезазначеного 
Кодексу, встановивши відповідальність за злочини скоєні проти особи 
визнаної інвалідом, а саме обмеження волі на строк від двох до п'яти років за 

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 
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Відтак, посилення відповідальності за злочини, передбачені статтями 121, 
122, 125 - 127, 365 Кримінального кодексу України, може призвести до 

збільшення додаткових витрат державного бюджету у зв'язку із розширенням 

кола засуджених та утриманням їх в установах виконання покарань. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо посилсння відповідальності за вчинення злочину щодо осіб, 

визнаних інвалідами) (реєстр. N!! 4899 від 19.05.2014), поданий народними 

депутатами України Сушкевичем В.М., Леоновим Е.В., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (може збільшити витрати державного бюджету у 

разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за невиконання суддею 

загальних обов'язків щодо захисту прав людини та (або) не визнання істотними 

порушення прав людини і основоположних свобод (реєстр. N!! 4853 
від 13.05.2014), поданий народним депутатом України Бондарєвим КА. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та поперсднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею 375-1 та встановити кримінальну відповідальність за не виконання 

суддею загальних обов'язків щодо захисту прав людини та (або) не визнання 

істотними порушення прав людини і основоположних свобод. 

Так, за вчинення зазначених діянь встановлюється покарання у вигляді 

обмеженням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років, 

а за ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки передбачається 

позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 

трьох. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття 
не потребує додаткових джерел фінансування, а отже і збільшення бюджетних 

видатків. 

Проте, встановлення кримінальної відповідальності у вигляді 

позбавлення волі за запропоноване правопорушення у разі його виявлення 
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може призвести до розширення кола засуджених та відповідно до збільшення 
видатків державного бюджету на Їх утримання в установах виконання 

покарань. 

Тому, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради 
України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до даного 
законопроекту належить подати фінансово-економічне 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. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту призведе до збільшення видатків державного 

бюджету на утримання засуджених до обмеження або позбавлення волі осіб в 

установах виконання покарань. Зауважили, що загальна величина впливу на 

видаткову частину державного бюджету буде залежати від кількості 
правопорушень та виду покарання. 

Крім того, Міністерство фінансів України в межах компетенції не 

заперечує щодо прийняття законопроекту. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за невиконання суддею загальних обов'язків 

щодо захисту прав людини та (або) не визнання істотними порушення прав 

людини і основоположних свобод (реєстр. N~ 4853 від 13.05.2014), поданий 
народним депутатом України Бондарєвим КА., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшує витрати державного бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень та залежно від покарання, що 

застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого 'забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

кодексу України щодо користування водними об'єктами місцевого значення 

(реєстр. N~ 4935 від 26.05.2014), поданий народним депутатом України 

Королюком В.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до статті 122 
Земельного кодексу України, а саме уточнити повноваження обласних та 

районних державних адміністрацій у сфері використання природних ресурсів в 
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частині передачі земельних ділянок у власність, або у користування із земель 

державної власності від водними об'єктами для цілей аквакультури. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його 

прийняття дозволить значно спростити процес надання в оренду водних 

об'єктів, зміцнить фінансову основу місцевих бюджетів та слугуватиме 

збереженню і розвитку природних ресурсів рекреаційного призначення. 

За визначенням автора реалізація законопроекту не потребуватиме 

додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Навпаки, ухвалення 

вказаних законодавчих змін збільшить доходи місцевих бюджетів. 

При цьому, до законопроекту належало надати фінансово-економічне 

обrpунтування, включаючи відповідні розрахунки, як визначено у частині 

першій статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. На таке у своєму експертному висновку 

звертає увагу і Міністерство фінансів України, зазначаючи про неможливість 

визначення вартісної величини впливу законопроекту на показники бюджету. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо користування водними об'єктами місцевого значення 

(реєстр. Н!! 4935 від 26.05.2014), поданий народним депутатом України 

Королюком В.А., має опосередкований вплив на показники бюджетів (може 

призвести до збільшення доходів місцевих бюджетів у разі надання в оренду 

нових водних об'єктів). 

У разі прийняття відповідного закону, він може вводиться в дію у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законодавчих актів України щодо введення в експлуатацію об'єктів нерухомого 

майна, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (реєстр. Н!! 4126 
(доопрац.) від 19.05.2014), поданий народним депутатом України 

Дмитруком М.І. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 
У законопроекті для окремих об'єктів будівництва, збудованих без 

дозволу у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року, пропонується 
продовжити до 31 грудня 2015 року дію спрощеного механізму прийняття їх в 
експлуатацію. Поряд з тим, встановлюється адміністративна відповідальність за 

самовільне будівництво будинків або споруд та визначається розмір штрафу, 
що накладається на громадян та посадових осіб у разі вчинення такого 
правопорушення. Розгляд справ щодо вказаних правопорушень покладається на 
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центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що реалізація 

його положень не потребує додаткових витрат з державного та місцевих 

бюджетів. Окрім того, відмічається, що з будинку не введеного в експлуатацію 

податок на нерухомість не сплачується. 

Водночас, з огляду на положення Бюджетного кодексу України 

адміністративні штрафи, що накладаються центральними органами виконавчої 

влади, належать до доходів загального фонду державного бюджету, сплата 

відповідних штрафів (у разі виявлення задекларованого правопорушення та 

ПРИЙНЯТТЯ рішення про застосування штрафних санкцій) може призвести до 

збільшення надходжень державного бюджету. 

Крім того, зважаючи, що податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, згідно із положенням пункту 1-1 частини першої статті 7] 
Бюджетного кодексу України зараховується до бюджету розвитку відповідної 

територіальної громади, сплата такого податку з будинків, які будуть введені в 

експлуатацію, призведе до збільшення надходжень до бюджетів місцевого 

самоврядування. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо введення в експлуатацію об'єктів нерухомого майна, 

збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (реєстр. N2 4] 26 
(доопрац.) від 19.05.2014), поданий народним депутатом України 

Дмитруком M.l, має опосередкований влив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення надходжень до державного бюджету (за умови 

застосування штрафних санкцій при виявленні відповідних правопорушень) та 

місцевих бюджетів (від сплати податку на нерухоме майно, яке буде введене в 

експлуатацію). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Турманова B.l. про поданий ним 

та народним депутатом України Гончаровим А.Д. проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2014 рік» (щодо перерозподілу видатків, передбачених Міністерству 

енергетики та вугільної промисловості на підтримку вугільної галузі) 

(реєстр. NQ 4980 від 02.06.2014). 

62 



Відмітили: 

Законодавча пропозиція має на меті ЗДlИснення в межах загального 

обсягу бюджетних призначень, визначених за загальним фондом державного 

бюджету Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, 

перерозподілу видатків розвитку lIillЯХОМ зменшення їх на 180 ООО тис. гривень 
за бюджетною програмою 1101110 «Державна підтримка вугледобувних 

підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 
вугільної продукції» та встановлення таких видатків за бюджетною програмою 

1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних 

підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств». 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його 

реалізація дозволить забезпечити своєчасні та в повному обсязі розрахунки з 

підрядними підприємствами за виконані роботи та надані послуги (у тому числі 
виплату заробітної плати працівникам таких підприємств) на об'єктах, яким у 

минулих роках надавалась державна підтримка з будівництва вугле- та 

торфодобувних підприємств. 

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

матеріалах до законопроекту не надано належного фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

встановлення/зменшення видатків державного бюджету у запропонованих 

обсягах та за визначеними напрямами, а також прогнозу соціально-економічних 

наслідків, пов'язаних із запропонованими змінами. 

Так, зокрема, в пояснювальній записці до законопроекту відсутні 

пояснення щодо можливості зменшення на відповідну суму видатків за 

бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на 

часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» 

та ризиків ті виконання у разі такого зменшення, про що наголошено у 

експертних висновках Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України і Міністерства фінансів України. 

Довідково: за підсумками січня-травня поточного року за даними 

звітності Казначейства за програмою 1101110 за загальним фондом державного 
бюджету проведено видатки у сумі 5,3 млрд гривень, що становить 1 ОО % 
плану на звітний період та 43,4 % річного плану (план на рік складає 

12,2 млрд гривень, який Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 
Н!! 1165-VП зменшено на 1,1 млрд гривень, у 2013 році фактичні видатки склали 
13,3 млрд гривень). 

Загалом законодавча пропозиція не впливає на загальні показники 

видатків державного бюджету, оскільки здійснюється лише Їх перерозподіл між 

бюджетними програмами в межах обсягу бюджетних призначень Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України. 

Слід зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 
Н!! 1165-VП за бюджетною програмою 1101200 були скасовані видатки у обсязі 
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2,4 млрд гривень (у тому числі по загальному фонду - 2 млрд гривень, по 
спеціальному фонду - 0,4 млрд гривень). У пояснювальній записці до 

відповідного законопроекту зазначене обrрунтовувалося тим, що у вугільній 

галузі розпочато процес приватизації вугледобувних підприємств, а відтак 

відповідні видатки мають забезпечуватися за рахунок власних кощтів таких 

підприємств або коштів інвесторів. 

Разом з тим, слід наголосити, що виходячи з вимог нормотворчої техніки 

щодо оформлення законопроектів щодо внесення змін до закону про державний 

бюджет, законопроект містить помилки та неточності, і тому потребує внесення 

редакційних та техніко-юридичних уточнень, а саме: 

- виходячи із суті запропонованих змін, назву законопроекту у його тексті 
та додатку до нього необхідно викласти у такій редакції: «Про внесення змін до 

додатка Н!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»; 
- у додатку до законопроекту рядок «Всього» необхідно виключити, 

оскільки законодавча пропозиція не змінює підсумкових показників видатків 

державного бюджету, крім того, з моменту реєстрації цього законопроекту 

Верховною Радою України прийнято ряд законів, якими внесено зміни до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», у тому числі за 
підсумковими показниками видатків державного бюджету (законопроект 

від 16.06.2014 за реєстр. Н!! 4078а); 
- відповідно до законодавчої пропозиції у додатку до законопроекту не 

визначено бюджетні призначення (видатки розвитку) за бюджетною програмою 

«Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених підприємств» (код 1101200) у сумі 

180 ООО тис. гривень, відповідно належить відобразити рядок за кодом 11 О 1200, 
як це викладено у пояснювальній записці і порівняльній таблиці, та видатки у 

сумі 180 ООО тис. гривень в колонці «Разом», в колонках «Всього» і «видатки 

розвитку» по загальному фонду, а також у колонці «код функціональної 

класифікації видатків та кредитування бюджету» необхідно зазначити цифри 
«0431». 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України (лист від 23.06.2014 
м! 16/3-607/4980), за результатами розгляду в першому читанні законопроект 
може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та 

відповідного висновку Уряду. 

Комітет Верховної ради України з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки у своєму висновку (лист 

від 04.06.2014 м! 04-27/24-225) рекомендує внести даний законопроект на 

розгляд до Верховної Ради України для прийняття його за основу і в цілому як 

Закон. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує даний законопроект за умови забезпечення стовідсоткової 

виплати заробітної плати шахтарям у 2014 році та зауважує про відсутність у 
додатку до законопроекту рядку за кодом 1101200 з відповідними показниками. 

Слід зазначити, що на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету від 18.06.2014 Н!! 04-14/3-1038 Міністерство енергетики та вугільної 
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промисловості листом від 27.06.2014 N!! ВР/34-1792 поінформувало Комітет, що 
підтримує даний законопроект та зазначило, що збільшення цін на вугільну 

продукцію з травня 2014 року дозволить державним вугледобувним 

підприємствам до кінця року отримати додатково понад 400 млн гривень від ії 
реалізації та забезпечити стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам 

зазначених підприємств у 2014 році. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Мартовицький А.В., а також Перший 

заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Зюков ю.є. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію рекомендувати Верховній 

Раді законопроект за реєстр. N!! 4980 за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон з пропозиціями Комітету, пов'язаними 

із забезпеченням усунення редакційних та техніко-юридичних помилок і 

узгодженням бюджетних показників /пропозиції Комітету наведено у розданих 

народним депутатам - членам Комітету матеріалах/. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2014 рію) (щодо перерозподілу видатків, передбачених Міністерству 

енергетики та вугільної промисловості на підтримку вугільної галузі) 

(реєстр. N!! 4980), поданий народними депутатами України Турмановим B.l. та 
Гончаровим А.Д., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких змін: 

- назву законопроекту (у тексті та додатку) викласти у наступній редакції: 
«Про внесення змін до додатка N!! 3 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік»; 

- у додатку до законопроекту: 
виключити рядок «Всього»; 

доповнити рядком за кодом 1101200 «Державна підтримка будівництва 
вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених 

підприємств» (код функціональної класифікації видатків та кредитування 

бюджету «0431»), встановивши бюджетні призначення у обсязі 

180 ООО тис. гривень (відповідні показники відобразити в колонці «Разом» та в 
колонках «Всього» і «видатки розвитку» по загальному фонду). 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до тексту і додатку до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 
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3. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам КОШТІв 

державного бюджету. 

3.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора Департаменту фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В. про 

погодження передачі бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів України у спеціальному фонді державного бюджету, Міністерству 

внутрішніх справ України та Міністерству закордонних справ України 

(постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 Х!! 175). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛИ 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 18.06.2014 Х!! 12052ІЧб та 
від 19.06.2014 Х!! 15/6-3417, Міністерства закордонних справ України 

від 20.06.2014 Х!! 212112-927-2521 щодо погодження передачі бюджетних 

призначень згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.06.2014 Х!! 175 «Деякі питання використання у 2014 році коштів для 
здійснення заходів з управління державним кордоном». 

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 від 21.03.2012 
Х!! 217). 

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 Х!! 175 
пропонується передати бюджетні призначення, передбачені у 2014 році 

Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за бюджетною програмою 3511650 «Реалізація 

програм допомоги Європейського союзу», у сумі 140645,971 тис. гривень, щu 
надійшли від Європейського Союзу як перший транш У годи про фінансування 

програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні», 

для ЗДІИснення заходів з управління державним кордоном головним 

розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі: 

Міністерству закордонних справ - 19578,811 тис. гривень за бюджетною 
програмою 1401130 «Документування громадян та створення забезпечення 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської 

служби»; 

Міністерству внутрішніх справ - 37740 тис. гривень за бюджетною 

програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» і 83 327,16 тис. гривень за 
бюджетною програмою 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення 

Державної прикордонної служби України та утримання ії особового складу». 
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Передачу бюджетних призначень пропонується здійснити в межах 

видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеної передачі 

бюджетних призначень забезпечити 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 рію) реалізація програм допомоги 
Європейського Союзу, що включає, зокрема, заходи з управління державним 

кордоном, здійснюється за рахунок надходжень в рамках програм допомоги 

Європейського Союзу та залишку коштів, джерелом формування яких були такі 

надходження. 

Використання зазначених коштів Міністерством внутрішніх справ 

(Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною 

міграційною службою України, як відповідальних виконавців бюджетних 

програм у складі даного міністерства) в рамках реалізації укладеної між 

Урядом України та Європейським Союзом Угоди про фінансування програми 

«Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» 

здійснюватиметься за напрямами, наведеними у матеріалах Міністерства. 

У свою чергу, Міністерство закордонних справ у своїх матеріалах надало 

розрахунки та обrpунтування щодо напрямів спрямування переданого обсягу 

коштів на здійснення заходів з реалізації вищезазначеної Угоди, зокрема, 

відмічено про необхідність модернізації інформаційно-телекомунікаційної 

системи оформлення і видачі віз для в'їзду іноземцям та особам без 

громадянства на територію України і транзитного проїзду через ії територію 

(!ТС «Віза»), Державної інформаційної системи реєстращиного обліку 

фізичних осіб та Їх документування з метою Ті підготовки до запровадження 

оформлення біометричних проїзних документів, у тому числі дипломатичних та 

службових паспортів, а також на забезпечення процесу демаркації державного 

кордону України із сусідніми державами. 

Довідково: у державному бюджеті на 2014 рік за бюджетною програмою 
351165 О бюджетні призначення затверджено у сумі 1079,5 млн гривень. За 

даними звітності Казначейства за підсумками січня-травня поточного року до 

спеціального фонду державного бюджету надходження в рамках програм 

секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу становили 

303,5 млн гривень. 
Інформація про виконання бюджетних програм, щодо яких пропонується 

здійснити передачу бюджетних призначень, надана народним депутатам -
членам Комітету. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати визначену пунктом 1 постанови Уряду 

від 11.06.2014 N~ 175 передачу бюджетних призначень. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 
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погодити визначену пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.06.2014 NQ 175 передачу бюджетних призначень, передбачених у 

2014 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету 
(загальнодержавні витрати, видатки розвитку) за бюджетною програмою 

3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського союзу», у сумі 

140645,971 тис. гривень (видатки розвитку) для здійснення заходів з 

управління державним кордоном, у тому числі: 

Міністерству закордонних справ: 19 578,811 тис. гривень за бюджетною 
програмою 1401130 «Документування громадян та створення забезпечення 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської 

служби»; 

Міністерству внутрішніх справ: 37740 тис. гривень за бюджетною 
програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» і 83 327,16 тис. гривень за 
бюджетною програмою 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення 

Державної прикордонної служби України та утримання ії особового складу». 

Голосували: «зз» - одноголосно. 

3.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора Департаменту стратегічного планування 

економіки та фінансів Міністерства екології та природних ресурсів України 

Король Л.М. про погодження передачі бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству фінансів України у спеціальному фонді державного бюджету, 

Міністерству екології та природних ресурсів України (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27.05.2014 NQ 508-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.06.2014 
И!! 511-1117712-14 щодо погодження передачі бюджетних призначень згідно із 
пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 NQ 508-р 
«Про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

екології та природних ресурсів». 

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. NQ 18 (зі змінами від 21.03.2012 
И!! 217). 

Пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 
NQ 508-р встановлено передати бюджетні призначення, передбачені у 2014 році 
Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за бюджетною програмою 3511650 «Реалізація 

програм допомоги Європейського Союзу», у сумі 222205,76 тис. гривень 
(з них: видатки розвитку у сумі 208 361,76 тис. гривень та видатки споживання 
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у сумі 13 844 тис. гривень), що надlИШЛИ від Європейського Союзу в рамках 
виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії 

національної екологічної ПОЛІтики України», Міністерству екології та 

природних ресурсів для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища. 

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 стапі 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 екологічної політики, здійснюється за рахунок надходжень в рамках 

програм допомоги Європейського Союзу та залишку коштів, джерелом 

формування яких були такі надходження. 

Використання зазначених коштів Міністерством екології та природних 

ресурсів в рамках реалізації укладеної між Урядом України та Європейським 

Союзом Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії 
національної екологічної політики України» здійснюватиметься за напрямами, 

наведеними у матеріалах Міністерства. 

Довідково: у державному бюджеті на 2014 рік за бюджетною програмою 
3511650 бюджетні призначення затверджено у сумі 1079,5 млн гривень. 
За даними звітності Казначейства за підсумками січня-травня поточного року 

до спеціального фонду державного бюджету надходження в рамках програм 

секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу становили 

303,5 млн гривень. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов А.С., Заболотний г.М., 

Дубневич Я.В., Різаненко П.О., Пресман О.С., а також директор Департаменту 

стратегічного планування економіки та фінансів Міністерства екології та 

природних ресурсів України Король Л.М. 

Під час обговорення народні депутати - члени Комітету з питань 

бюджету висловились щодо недоцільності використання коштів державного 

бюджету, передбачених розпорядженням Уряду від 27.05.2014 N!! 508-р, 
на здійснення заходів щодо придбання об'єктів нерухомого майна. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати визначену пунктом 1 розпорядження Уряду 

від 27.05.2014 N!! 508-р передачу бюджетних призначень за умови нездійснення 
заходів щодо придбання об'єктів нерухомого майна. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 

Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного 
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(загальнодержавні витрати, видатки розвитку) за програмою 3511650 
«Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», у сумі 

222205,76 тис. гривень . Міністерству екології та природних ресурсів 
у сумі 222 205,76 тис. гривень (з них: видатки розвитку 

208361,76 тис. гривень, видатки споживання 13844 тис. гривень) для 

здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища, як це визначено lIУНКТОМ 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 N2508-p 
«Про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

екології та природних ресурсів» (за умови нездійснення заходів щодо 

придбання об'єктів нерухомого майна). 

Голосували: «За» - 11. 

3.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра культури України Журавчака ол. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 25.06.2014 р. N2 594-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства культури України від 26.06.2014 р. N2954115110-14 
щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно з 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N2 594-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури на 2014 рік». 
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 12.01.2011 
N2 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 25.06.2014 р. N2594-p встановлено 
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству культури на 2014 рік у загальному фонді державного бюджету за 
програмою 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення 

та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із 

забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних 

культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв 

та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення 

розвитку та застосування української мови», перерозподіл видатків у сумі 
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960 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та 

встановлення видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

Обrрунтування такого перерозподілу видатків державного бюджету 

наведене у матеріалах Міністерства культури України. 

Зокрема, відмічається, що у державному бюджеті на 2014 рік кошти на 

закупівлю творів обра:ютворчого, музичного та драматичного мистецтва 

визначено як видатки споживання. Проте, відповідно до Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 N~ 333 (із змінами) 

зазначені видатки, віднесено до витрат капітального хар
актеру, тобто видатків 

розвитку. Відтак, здійснення зазначеної вище закупівлі по
требує перерозподілу 

видатків державного бюджету за цією бюджетною програм
ою. 

Інформація щодо виконання бюджетної програми, переро
зподіл видатків 

державного бюджету за якою запропоновано, приведена
 в таблиці (роздано 

народним депутатам - членам Комітету). 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджет
у Прес ман о.с. 

вніс пропозицію підтримати визначений пунктом 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25.06.2014 р. NQ 594-р перерозподіл видатків державного 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини
 восьмої статті 23 

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних
 призначень, 

передбачених Міністерству культури на 2014 рік у загальному фонді 

державного бюджету за програмою 1801170 «Здійснення концертно

мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з 

вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки 
творчо обдарованих 

дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свобод
и совісті та релігії, 

державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського 

мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів теат
рів, концертних та 

циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української 

мови», перерозподілу видатків у сумі 960 тис. грн шляхом зменшення обсягу 

видатків споживання та встановлення видатків 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

N~ 594-р. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

3.4. СЛУХАЛИ: 

розвитку, що визначено 

України від 25.06.2014 р. 

Інформацію заступника Міністра культури України Журавч
ака ол. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури України (згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів 

України від 25.06.2014 р. NQ 593-р). 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства культури України від 26.06.2014 р. N2953/15110-14 
щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N~ 593-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури на 2014 рік». 
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 12.01.2011 
N2 18 (зі змінами). 

Пунктом І розпорядження Уряду від 25.06.2014 р. N2593-p встановлено 
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству культури на 2014 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання у сумі 

14119,7 тис. гривень за програмою 1801120 «Фінансова підтримка 

національних та державних художніх колективів, концертних і циркових 

організацій» та збільшення їх обсягу за програмами 1801190 «Бібліотечна та 
музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та 

культурно-просвітницької діяльності» 1801490 «Збереження історико

культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з 

охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація 

пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини» відповідно на 

9 808,2 тис. і 4 311,5 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства культури, зокрема відмічено, 

що збільшення видатків за бюджетними програмами І 80 І 190 і 1801490 надасть 
можливість вирішити питання оплати послуг з охорони закладів культури у 

2014 році. 
Водночас, зазначається, що економія бюджетних коштів за програмою 

1801120 виникла у зв' язку із відсутністю нормативно-правового акту Кабінету 
Міністрів України щодо реалізації частини третьої статті 29 Закону України 
«Про культуру» (працівники, які працюють у державних та комунальних 

закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання 

щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу 

років у розмірах і порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України), 

а відповідні кошти було передбачено у державному бюджеті на 2014 рік. 
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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., Заболотний Г.М., Пресман О.С. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати визначений пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 25.06.2014 р .. M~ 593-р перерозподіл видатків державного 
бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 25.06.2014 р. N!! 593-р в межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури на 2014 рік 

у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків споживання 

шляхом зменшення Їх обсягу за програмою 1801120 «Фінансова підтримка 
національних та державних художніх колективів, концертних і циркових 

організацій» у сумі 14 119,7 тис. гривень та збільшення їх обсягу за 

програмами: 1801190 «Бібліотечна та музейна справа, вистав ко ва діяльність, 
здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» -
на 9 808,2 тис. грн і 1801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної 
спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадшини, 

паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток 

культурної спадщини» - на 4 311,5 тис. гривень. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

3.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України Качура РЛ. про погодження передачі 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному 

фонді державного бюджету, Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України (постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 N!! 176). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 25.06.2014 N!! 3433-01121368-01 щодо погодження передачі бюджетних 

призначень згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.06.2014 N!! 176 «Деякі питання використання у 2014 році коштів 

державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, 
стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та 

управління якістю». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів 
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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. И!! 18 (зі змінами від21.03.2012 

И!! 217). 
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 И!! 176 

встановлено передати бюджетні призначення, передбачені у 2014 році 

Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за 

програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», 

у сумі 64 095,25147 тис. гривень, що надійшли від Європейського Союзу як 

другий транш у рамках виконання Угоди про фінансування програми 

«Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом», Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, 

метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю. 

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 захисту прав 

споживачів, стандартизаЦll, меТРОЛОГll, сертифікації, підтвердження 

відповідності та управління якістю, здійснюється за рахунок надходжень 

в рамках програм допомоги Європейського Союзу та залишку коштів, 

джерелом формування яких були такі надходження. 

Використання зазначених коштів Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі в рамках реалізації укладеної між Урядом України та Європейським 

Союзом Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі 

шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом» ЗДlИснюватиметься за напрямами, наведеними у матеріалах 

Міністерства. 

Довідково: у державному бюджеті на 2014 рік за бюджетною програмою 
3511650 бюджетні призначення затверджено у сумі 1079,5 млн гривень. За 
даними звітності Казначейства за підсумками січня-травня поточного року до 

спеціального фонду державного бюджету надходження в рамках програм 

секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу становили 

303,5 млн гривень. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

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

Пресман О.С., Путілов А.с., Дубневич Я.В., а також заступник Міністра -
керівник апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
Качур РЛ. 
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Під час обговорення цього питання народними депутатами України -
членами Комітету з питань бюджету звернуто увагу на відсутність належного 

обrрунтування у поданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

матеріалах, хоча відповідні вимоги встановлено пунктом 7 Порядку передачі 
бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поставив на голосування пропозицію 
повернутися до розгляду цього питання за наслідками отримання від 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо нього додаткових 
обrрунтувань, а саме інформації про напрями та заходи, які 

реалізовуватимуться в рамках укладеної між Урядом України та Європейським 

Союзом Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі 

шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом», та очікувані результати їх практичного впровадження, а також 

підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до 
виконання таких заходів (з наданням даних щодо фінансово-економічного 

стану залучених державних підприємств та умов оплати праці їх працівників, 

обrрунтування вартості надання такими підприємствами послуг у сфері 

стандартизації, метрології і сертифікації). 

УХВАЛИЛИ: 
За результатами розгляду: 

повернутися до розгляду питання про погодження передачі бюджетних 

призначень згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.06.2014 N!! 176 «Деякі питання використання у 2014 році коштів 

державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, 

стандартизаЦl1, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та 

управління якістю» за наслідками отримання від Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі щодо нього додаткових обrрунтувань, а саме інформації про 

напрями та заходи, які реалізовуватимуться в рамках укладеної між Урядом 

України та Європейським Союзом Угоди про фінансування програми 

«Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом», та очікувані результати їх 

практичного впровадження, а також підстави та/або критерії залучення 

одержувачів бюджетних коштів до виконання таких заходів (з наданням даних 

щодо фінансово-економічного стану залучених державних підприємств та умов 

оплати праці їх працівників, обrpунтування вартості надання такими 

підприємствами послуг у сфері стандартизації, метрології і сертифікації). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

3.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра керівника апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України Качура рл. про погодження передачі 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному 
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фонді державного бюджету, Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.20]4 N!! 165). 

ВідміТIІЛИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 18.06.2014 N!! 3701-01120347-01 та від 25.06.2014 N!! 3701-01121316-01 щодо 
погодження передачі бюджетних призначень згідно із пунктом 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 N!! 165 «Деякі питання використання 
у 2014 році коштів щодо здійснення заходів у сфері енергоефективності та 
енергозбереження». 

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 від 21.03.2012 
N!! 217). 

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 N!! 165 
встановлено передати бюджетні призначення, передбачені у 20] 4 році 

Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за 

програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», 

у сумі 173 320,4928 тис. гривень, що надійшли від Європейського Союзу в 

рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання 

Енергетичної cтpaTeГll України в галузі енергоефективності та 

відновлювальних джерел енергії», Міністерству економічного розвитку і 
торгівлі для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження, спрямованих на виконання завдань і заходів 

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 20] 0-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2010 р. N!! 243. 

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 

впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, 
ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, 
ЗДlИснюється за рахунок надходжень в рамках програм допомоги 

Європейського Союзу та залишку коштів, джерелом формування яких були такі 

надходження. 
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В матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі зауважено, 

що зазначені кошти в рамках реалізації укладеної Урядом України та 

Європейським Союзом Угоди про фінансування програми «Підтримка 

виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та 

відновлювальних джерел енергії» будуть спрямовані на проведення 

модернізації та зміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива; 

реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, 

електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на 

об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери; впровадження 

когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у 
сфері комунальної теплоенергетики. 

Довідково: у державному бюджеті на 2014 рік за бюджетною програмою 
3511650 бюджетні призначення затверджено у сумі 1079,5 млн гривень. 
За даними звітності Казначейства за підсумками січня-травня поточного року 

до спеціального фонду державного бюджету надходження в рамках програм 

секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу становили 

303,5 млн гривень. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Павлов к.ю., Мартовицький л.В., 

Заболотний Г.М., Атрошенко В.А., Путілов л.с., Дубневич Я.В., 

Різаненко П.О., Фищук О.Г., Пресман о.с., Жеребнюк В.М., а також заступник 

Міністра - керівник апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України Качур РЛ 

Під час обговорення цього питань народними депутатами України -
членами Комітету з питань бюджету звернуто увагу на відсутність належного 

обrpунтування у поданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

матеріалах, хоча відповідні вимоги встановлено пунктом 7 Порядку передачі 
бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Пропозиція народного депутата - члена Комітету Різаненка п.о. щодо 

погодження передачі бюджетних призначень згідно з пунктом 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 N2165 не набрала необхідної 

кількості голосів (<<за» - 6). 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію повернутися до розгляду 

цього питання за наслідками отримання від Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі щодо нього додаткових обrрунтувань, а саме інформації про 

конкретні напрями та об'єкти (проекти), в тому числі в розрізі регіонів, які 

реалізовуватимуться в рамках укладеної Урядом України та Європейським 

Союзом Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання 
Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та 
відновлювальних джерел енергії», а також порядки та критерії визначення 

таких напрямів і відбору об'єктів (проектів), що була підтримана. 
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УХВАЛИЛИ: 

За результатами розгляду: 

повернутися до розгляду питання про погодження передачі бюджетних 

призначень згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів У країни 

від 04.06.2014 N!! 165 «Деякі питання використання у 2014 році коштів щодо 
здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження» за 

наслідками отримання від Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо 
нього додаткових обrрунтувань, а саме інформації про конкретні напрями та 

об'єкти (проекти), в тому числі в розрізі регіонів, які реалізовуватимуться в 

рамках укладеної Урядом України та Європейським Союзом Угоди про 

фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України 

в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», а також 

порядки та критерії визначення таких напрямів і відбору об'єктів (проектів). 

Голосували: «за» - 12. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра аграрної політики України Дикуна А.Є. 

про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо зарахування орендної плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів 

(реєстр. N!! 4076а від 13.06.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Проектом закону пропонується з 1 січня 2015 року змінити порядок 
зарахування до місцевих бюджетів орендної плати за водні об'єкти (їх частини), 

що надаються в оренду Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями і органами місцевого самоврядування, встановивши, що: 

- така орендна плата є складовою доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, та зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування 

(зміни до статті 69 Бюд:жетного кодексу); 
- плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок 

загальнодержавного значення, виключається зі складу доходів бюджету 

АВТОІіОМНОЇ Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (зміни до статті 66 
Бюд:жетного кодексу). Відповідно вносяться зміни до статті 98 Бюджетного 
кодексу. 

Законопроект, як зазначено у пояснювальнlИ записці до нього, 

підготовлено з метою узгодження положень Бюджетного і Водного кодексів 

України. Згідно із новою редакцією статті 51 Водного кодексу водні об'єкти 
надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з 

повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України. 

Відтак, у зв'язку із зміною підходу до надання в оренду водних об'єктів, 

пропонуються зміни до Бюджетного кодексу України в частині зарахування 
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орендної плати за водні об'єкти (їх частини) до відповідних місцевих бюджетів 

залежно від повноважень органів, що надають такі об'єкти в оренду. 

При цьому, належить відмітити, що вилучення доходного джерела із 

частини першої cTaтri 66 Бюджетного кодексу (доходи бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів) матиме наслідком збільшення видатків 

державного бюджету для надання дотації вирівнювання таким місцевим 

бюджетам. Хоча згідно із звітом Казначейства України у 2013 році плата за 
надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного 

значення, до обласних бюджетів становила 5,8 млн гривень. 
Водночас, слід звернути увагу, що аналогічний за змістом законопроект 

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної 

плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів, поданий Кабінетом Міністрів 

України (реєстр. N22374a від 20.06.2013), був розглянутий і підтриманий 

Комітетом з питань бюджету (рішення від 20.11.2013 р., протокол N2 20), однак, 
не був розглянутий Верховною Радою України у зв'язку з його відкликанням 

27.02.2014 р. через припинення повноважень попереднього Уряду. 
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України (лист 

від 26.06.2014 М 31-06120-02-2/1 16261) законопроект підтримується. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку (лист від 26.06.2014 р. М 16/3-629/4076а) 
зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

Поряд з тим, належить зазначити, що на розгляді у Верховній Раді 

України знаходиться поданий народним депутатом України Булах В.Б. 

законопроект (реєстр. N2 3900 від 16.01.2014 р.), яким передбачаються зміни до 
cTaтri 66 Бюджетного кодексу України щодо плати за надані в оренду ставки, 
які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення. У разі 

прийнятгя законопроекту за реєстр. N2 4076а, законопроект за реєстр. N2 3900 
втратить свою актуальність, оскільки орендна плата за водні об'єкти (їх 

частини) буде зараховуватися до доходів загального фонду місцевих бюджетів, 

які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. вніс 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. N2 4076а за 
наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної 

плати за водні об'єкти до місцевих бюджетів (реєстр. N!! 4076а), поданий 
Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому як закон. 

Голосували: «З8» - одноголосно. 
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5. Різне. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра оборони України Лішинського 0.1. 

шодо бюджетного забезпечення у 2014 році потреб оборони. /Розглянуmо після 
n. 1 порядку денного/ 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Канівець ол., Заболотний Г.М., 
Чорноволенко О.В., Різаненко П.О., Путілов А.С., Атрошенко В.М., 

Молоток І.Ф., Пресман О.С., Дубневич Я.В., Фищук О.Г., Жеребюок В.М., 

Павлов К.Ю., а також Перший заступник Міністра фінансів України 
Мярковський A.J., заступник Міністра оборони України Ліщинський 0.1., 
директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Марко І.Ю. 

Інформацію щодо бюджетного забезпечення у 2014 році потреб оборони 
взято до відома. 

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

підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період четвертої сесії Верховної 
Ради України сьомого скликання. 

Відмітили: 

Протягом четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 

відбулося 8 засідань Комітету з питань бюджету (далі - Комітет), на яких 

розглянуто 692 питання (до цієї інформації включено питання, розглянуті на 
засіданні Комітету 02.07.2014.) 

За цей період на розгляд до Комітету надійшло 58 законопроектів, за 
якими Комітет визначено головним, та 839 законопроектів для надання 

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

регулюють бюджетні відносини. 

Упродовж роботи сесії Комітет підготував до розгляду Верховною Радою 

14 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, з них 

6 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік» та 8 законопроектів про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України. 

За період четвертої сесії Верховною Радою за поданням Комітету 

прийнято 7 законів, з яких 6 законів про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рію> (N!!N!! 776-УІІ, 1128-УІІ, 

116S-VII, 1333-УІІ, 1509-УІІ, 1534-УІІ) та 1 закон про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (N!! 1210-УІІ). Крім того, Верховною Радою 

прийнято за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо приведення його у відповідність із Конституцією України 

(Постанова ВРУ від 15.04.2014 N!! 1211-УІІ), який доопрацьовано Комітетом 
для розгляду у другому читанні. 

Належить також зазначити, що Комітетом відповідно до норм 

Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України проведена 
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(рунтовна робота з опрацювання питань про звіт про виконання Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рію) та про Основні напрями 

бюджетної політики на 2015 рік. У результаті підготовлено і подано на розгляд 

Верховної Ради України відповідні проекти постанов за реєстр. N!! 4625-Д 
від 14.05.2014 та реєстр. N!! 4749-д від 04.06.2014, а також надано рекомендації 
Уряду щодо врегулювання окреслених проблем виконання бюджету та 

поліпщення управління бюджетними коштами надалі. 

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статті 93 
Регламенту Верховної Ради України Комітет ЗДlИснював експертизу 

законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідність 

законам, що регулюють бюджетні відносини. За звітний період Комітетом 

проведено таку експертизу за 652 законопроектами, за наслідками якої надано 
відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 39 законопроектів 
надано пропозиції з приведення Їх у відповідність до бюджетного 

законодавства. 

Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України Комітет 
ЗДlИснював погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо 

перерозподілу видатків за бюджетними програмами, передачі бюджетних 

призначень, розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного 
бюджету місцевим бюджетам (загалом погоджено 10 відповідних рішень). 

Керуючись вимогами Бюджетного кодексу України і Законом України 

«Про Рахункову палату», Комітетом розглянуто Висновок Рахункової палати 

щодо виконання Державного бюджету України за перщий квартал 2014 року та 
інформацію про стан виконання державного бюджету у поточному році. 

У Комітеті за звітний період (станом на 30.06.2014 р.) було опрацьовано 
2264 звернень, листів, пропозицій, висновків та інщої кореспонденції. 

Щодо міжнародної співпраці Комітету слід відмітити плідну взаємодію 

Комітету з Німецьким товариством міжнародного співтовариства (GIZ) 
в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами». 

Голова Комітету зазначив, що така інформація підготовлена відповідно 

до статті 53 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 

та запропонував взяти іТ до відома. 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у 

період четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання взяти до 

відома. 

IОскільки Верховною Радою 01.07.2014 ухвалено рішення про 

продовження роботи четвертої сесії вру сьомого скликання до відкриття 

наступної сесії (02.09.2014), підсумки роботи Комітету з питань бюджету за 
четверту сесію уточнюватимуться залежно від подальшої роботи Комітету 

у відповідний період.! 
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5.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про проект 

плану роботи Комітету з питань бюджету на п'яту сесію Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

Відмітили: 

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» план роботи комітету затверджується рішенням 

комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується 

план. 

Проект плану роботи передбачає основні напрями діяльності Комітету, 

насамперед, законопроектну. Основою законотворчої роботи Комітету в період 

п'ятої сесії (розділ І проекту плану роботи) має стати розгляд проекту закону 

про Державний бюджет України на 2015 рік і прийняття його Верховною 

Радою України. Поряд з тим, важливе місце належить опрацюванню проектів 

законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» та до Бюджетного кодексу У країни. 
Зважаючи, що четверта сесія Верховної Ради України ще триває, розділ І 

проекту плану може бути уточнений залежно від розгляду Верховною Радою та 

Комітетом з питань бюджету окремих законопроектів в період роботи цієї сесії, 
а також з урахуванням законопроектів, що ще зареєструються. 

У розділі 11 проекту плану роботи передбачено розгляд законопроектів, до 
яких Комітетом з питань бюджету мають бути надані висновки щодо ЇХ впливу 
на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно 

до Регламенту Верховної Ради України такі висновки Комітет з питань 

бюджету надає до всіх зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів. 

У розділі ІУ проекту плану роботи запропоновано, зокрема, перелік 
заходів з питань участі Комітету в процесі виконання державного бюджету у 

2014 році (шляхом погодження рішень Уряду щодо передачі бюджетних 

призначень і перерозподілу видатків державного бюджету та 

розподілу/перерозподілу міжбюджетних трансфертів) та контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. 

Поряд з тим, законопроекти, за якими Комітет з питань бюджету 

визначено головним, згідно з розділом І проекту плану роботи, пропонуються 

для включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради сьомого 

скликання. 

Водночас, окремі законопроекти, за якими Комітет визначено головним, 

пропонується не включати до порядку денного, зважаючи на таке: 

./ законопроекти про внесення змін до Закону У країни 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»: 

- реєстр. N!!N!! 4136 та N!! 4310, положення яких не можуть бути 

реалізованими у зв'язку з скасуванням /скороченнямl джерел проведення 

відповідних видатків згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N!! 1165-УIl 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2014 рію>; 

- реєстр. N!! 4727 через неузгодженість з частиною шостою статті 90 
Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою зміни мають вноситися до 
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первинних законодавчих актів, а не до законів про внесення змін до них. (Після 

набрання ЧllНlюсті Законом УкраїНll від 27.03.2014 р. М 1165-Vll «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
передбачені у цьому Законі положення стали складовими '1aCmUHa.Mll Закону 
України від 16.01.2014 М 719-VIl «Про Державний бюджет Україl/ll на 

2014 рік»); 
- реєстр. H~ 4809, який втратив актуальність у зв'язку з тим, що 

взаємопов'язаний з ним законопроект про проведення всеукраїнського 

консультативного опитування 25 травня 2014 року за реєстр. Н!! 4801 
в результаті розгляду Парламентом 06.05.2014 р. не був прийнятий; 

./ законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України: 

- реєстр. Н!! 2593а (щодо екологічного податку, що справляється за 

утилізацію знятих з експлуатації" транспортних засобів), який втратив 

актуальність у зв'язку із прийняттям Закону України від 08.04.2014 р. 
Н!! 1191-УІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни 

екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів 

та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на 

митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий 

автомобіль»; 

реєстр. Н!! 4940-1, що зареєстрований як альтернативний до 

законопроекту за реєстр. Н!! 4940, який Комітетом було розглянуто 

відповідний висновок подано на розгляд Верховної Ради України 03.06.2014 р. 
ПОРЯД з тим, У разі прийняття у другому читанні та в цілому як закон 

законопроекту за реєстр. Н!! 4160 про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України, втратять актуальність законопроекти за реєстр. Н2Н2 2271а, 3571, 3671, 
3840, 4067а, положення яких будуть врегульовані . 

./ законопроект за реєстр. Н!! 2808, є таким, питання якого системно 
унормовані Законом України від 27.03.2014 Н2 1166-VП «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 

Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 Н!! 65 
«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету». 

УХВАЛИЛИ: 

I.Затвердити план роботи Комітету з питань бюджету на п'яту сесію 

Верховної Ради України сьомого скликання. 

2. Подати Головному організаційному управлінню Апарату Верховної 
Ради України перелік законопроектів, за якими Комітет з питань бюджету 

визначено головним, для включення їх до порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України сьомого скликання (згідно із розділом І плану роботи 

та ті, що розглянуті Комітетом на поточній сесії), а також перелік 

законопроектів, які пропонується не включати до порядку денного. 

Голосували: «за» - одного 
1-+---

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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