Порівняльна таблиця до проекту Закону України
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів
Автор(и):
Народні депутати України Арахамія Д. Г., Гетманцев Д. О.,
Клочко А. А., Бондаренко О. В., Любота Д. В., Корнієнко О.
С., Абрамович І. О., Павлюк М. В., Ватрас В. А.,
Мотовиловець А. В., Лис О. Г., Кінзбурська В. О., Горбенко
Р. О., Камельчук Ю. О., Дануца О. А., Діденко Ю. О.,
Задорожній М. М., Горобець О. С., Мельник П. В., Кравчук
Є. М., Заславський Ю. І., Васильєв І. С., Медяник В. А.,
Каптєлов Р. В., Лаба М. М., Бунін С. В., Ананченко М. О.,
Гевко В. Л., Бакумов О. С., Аллахвердієва І. В.,
Васильковський І. І., Швець С. Ф., Радуцький М. Б.,
Негулевський І. П., Ковальчук О. В., Красов О. І., Здебський
Ю. В., Безугла М. В., Федієнко О. П., Кузбит Ю. М.,
Захарченко В. В., Гунько А. Г., Ковальов О. І., Мазурашу Г.
Г., Копанчук О. Є., Савченко О. С., Салійчук О. В., Лубінець
Д. В., Констанкевич І. М., Пуртова А. А., Дубневич Я. В.,
Криворучкіна О. В., Фріс І. П.
Автори остаточної редакції:
Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету
Дата розгляду в комітеті:
10.02.2022

№

Редакція, прийнята в першому читанні

1
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України
щодо зарахування акцизного податку з
реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
тютюнових виробів

Пропозиції та поправки до проекту

-1- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У назві законопроекту виключити слова
«щодо зарахування акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі тютюнових виробів» /при
доопрацюванні законопроекту пропонується
розширити його предмет регулювання/.
-2- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 5719

(Повторне друге)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України

Відхилено

Назву проекту Закону викласти у такій
редакції:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Про внесення змін до статті 64
Бюджетного
кодексу
України
щодо
зарахування акцизного податку з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах»
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Назву викласти у такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного
кодексу
України
щодо
зарахування акцизного податку з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі окремих підакцизних товарів».
2

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:

3

І. Внести до статті 64 Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2010, № 50-51, ст. 572) такі зміни:

-4- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Враховано

Абзац перший Розділу І Законопроекту
викласти в такій редакції:
«І. Внести до Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2010, № 50-51, ст. 572) такі зміни:»
-5- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший розділу І викласти в такій
редакції:
«І. Внести до Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2010, № 50-51, ст. 572) такі зміни:»
-6- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункти 1 і 2 розділу I законопроекту
замінити положеннями такого змісту:
«…У статті 64:
1) пункт 16 частини першої доповнити
словами «(з урахуванням положень частини
третьої цієї статті)»;
2) доповнити частиною третьою такого
змісту:

І. Внести до Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі
зміни:
Враховано

Враховано
З уточненням редакції
в частині зміни терміну
розподілу Казначейством
акцизного податку "не
пізніше
останнього
робочого дня місяця,
наступного за звітним",
виключенням слів "у
порядку,
визначеному
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«3. Акцизний податок з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, до бюджетів
місцевого самоврядування в автоматичному
режимі
відповідно
до
часток,
що
визначаються щомісячно як співвідношення
вартості
реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць до
загальної вартості реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць в цілому по Україні.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
визначає частки для зарахування цього
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій, оприлюднює такі частки на своєму
офіційному сайті та надає їх Казначейству
України не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним. Казначейство України
здійснює розподіл цього акцизного податку
між відповідними бюджетами місцевого
самоврядування починаючи з 20 числа місяця,
наступного за звітним».
/для забезпечення єдиних підходів до
викладу норм Бюджетного кодексу, адже за
практикою їх застосування параметри для
здійснення розрахунку визначаються у
Бюджетному кодексі, на підставі яких у

Кабінетом
Міністрів
України" та доповненням
новим
абзацом
про
відповідальність ДПС та
Казначейства
за
порушення вимог цієї
частини статті, а також
щодо терміну введення в
дію таких положень з 1
квітня 2022 року.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

нормативно-правовому
акті
Уряду
встановлюється формула розрахунку/
-7- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У частині першій статті 2:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) бюджетна пропозиція – документ,
підготовлений головним розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції до
Бюджетної декларації (прогнозу місцевого
бюджету) з відповідним обґрунтуванням
щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних
для
досягнення
цілей
державної
(регіональної) політики у відповідній сфері
діяльності, формування та/або реалізацію якої
забезпечує головний розпорядник бюджетних
коштів, та показників їх досягнення, на
підставі відповідних орієнтовних граничних
показників видатків бюджету та надання
кредитів з бюджету на середньостроковий
період»;
пункт 9 після слів «що містить
пропозиції» доповнити словами «до проекту
бюджету на плановий бюджетний період».
… У частині третій статті 20 слова
«підготовки пропозицій до Бюджетної
декларації (прогнозу місцевого бюджету) та
складання бюджетного запиту» замінити
словами «складання Бюджетної декларації
(прогнозу місцевого бюджету) та проекту
бюджету на плановий бюджетний період». …
У частині п’ятій статті 22:
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) організовує та забезпечує складання
бюджетної
пропозиції
з
урахуванням
Бюджетної декларації (прогнозу місцевого
бюджету),
схваленої
(схваленого)
у
попередньому бюджетному періоді, і подає її
Міністерству фінансів України (місцевому
фінансовому органу)»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

1. У частині першій статті 2:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) бюджетна пропозиція – документ,
підготовлений головним розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції
до
Бюджетної
декларації
(прогнозу
місцевого
бюджету)
з
відповідним
обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних
коштів, необхідних для досягнення цілей
державної (регіональної) політики у
відповідній сфері діяльності, формування
та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник
бюджетних коштів,
та
показників їх досягнення, на підставі
відповідних
орієнтовних
граничних
показників видатків бюджету та надання
кредитів з бюджету на середньостроковий
період»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у пункті 2 слова «проекту кошторису та»
виключити, а слово «їх» замінити словом
«його».
… У частині п’ятій статті 33:
а) в абзаці першому слова «пропозицій до
Бюджетної декларації» замінити словами
«бюджетних пропозицій»;
б) в абзаці другому слова «пропозицій до
Бюджетної декларації» замінити словами
«бюджетних пропозицій»;
в) в абзаці третьому слова «готують
пропозиції до Бюджетної декларації»
замінити словами «складають бюджетні
пропозиції»;
г) після абзацу третього доповнити
абзацом такого змісту:
«Головні
розпорядники
коштів
державного
бюджету
забезпечують
своєчасність, достовірність та зміст поданих
Міністерству фінансів України бюджетних
пропозицій, які мають містити всю
інформацію, необхідну для їх аналізу, згідно з
вимогами Міністерства фінансів України».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий
вважати відповідно абзацами п’ятим –
сьомим;
ґ) в абзаці п'ятому слова «пропозицій до
Бюджетної декларації» замінити словами
«бюджетних пропозицій»;
д) в абзаці шостому слово «пропозицій»
замінити словами «бюджетних пропозицій».
… Частину третю статті 75 викласти в
такій редакції:
«3. Організаційно-методологічні засади
складання бюджетних запитів головними
розпорядниками
бюджетних
коштів
(включаючи типову форму бюджетного
запиту) визначаються Міністерством фінансів
України.
Місцеві фінансові органи з урахуванням
особливостей складання проектів місцевих
бюджетів
доводять
до
головних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

пункт 9 після слів «що містить
пропозиції» доповнити словами «до проекту
бюджету на плановий бюджетний період»;
у пункті 12-1 слова «випуску і
розміщення»
замінити
словами
«розміщення (емісії)»;
у пункті 13 слова «здійснення програм та
заходів» замінити словами «виконання
бюджетних програм», а слова «компенсація
частини суми штрафних (фінансових)
санкцій, що перераховується покупцям
(споживачам) за рахунок штрафних
(фінансових)
санкцій,
застосованих
органами, що контролюють справляння
надходжень бюджету, за наслідками
проведеної перевірки за зверненням або
скаргою
покупця
(споживача)
про
порушення
платником
податків
установленого
порядку
проведення
розрахункових операцій» виключити;
у пункті 33 слова «обласного чи міського
бюджету» замінити словами «обласного
бюджету чи бюджету міської територіальної
громади»;
у пункті 41-1 слово «випуску» замінити
словами «розміщення (емісії)».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розпорядників бюджетних коштів інструкції з
підготовки бюджетних запитів».
… У статті 75-1:
1) абзац другий частини першої викласти в
такій редакції:
«Організаційно-методологічні
засади
складання бюджетних пропозицій та прогнозу
місцевого бюджету (включаючи форму
бюджетної пропозиції та типову форму
прогнозу місцевого бюджету) визначаються
Міністерством фінансів України»;
2) у частині четвертій:
а) в абзацах першому і другому слова
«пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»
замінити словами «бюджетних пропозицій»;
б) після абзацу другого доповнити
абзацом такого змісту:
«Головні
розпорядники
бюджетних
коштів
забезпечують
своєчасність,
достовірність та зміст поданих місцевому
фінансовому органу бюджетних пропозицій,
які мають містити всю інформацію, необхідну
для їх аналізу, відповідно до вимог місцевого
фінансового органу».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і
п’ятим;
в) в абзаці четвертому слова «пропозицій
до прогнозу місцевого бюджету» замінити
словами «бюджетних пропозицій»;
г) в абзаці п’ятому слово «пропозицій»
замінити словами «бюджетних пропозицій».
… У частині першій статті 116:
1) пункт 1 після слів «даних до»
доповнити словами «бюджетних пропозицій
та»;
2) пункт 2 після слів «термінів подання»
доповнити словами «бюджетних пропозицій
та»;
3) пункт 16-1 доповнити словами
«(включаючи порядки та умови надання
субвенцій)».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-8- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У частині першій статті 2:
у пункті 12-1 слова «випуску і
розміщення» замінити словами «розміщення
(емісії)»;
у пункті 41-1 слово «випуску» замінити
словами «розміщення (емісії)».
… У статті 16:
1) в абзаці третьому частини першої слова
«випусків і порядок розміщення» замінити
словами «розміщення (емісії)»;
2) в абзаці першому частини дев’ятої
слова «випуску та обігу» і «Про цінні папери
та фондовий ринок» замінити відповідно
словами «розміщення (емісії)» і «Про ринки
капіталу та організовані товарні ринки».
… В абзаці другому частини четвертої
статті 18 слово «випуску» замінити словами
«розміщення (емісії)».
/для узгодження правових норм із Законом
від 19.06.2020 № 738-ІХ (яким викладено в
новій редакції Закон «Про цінні папери та
фондовий ринок» і змінено його назву, що
набрало чинності з 01.07.2021 р.) – з
урахуванням ініціативи Уряду (законопроект
№ 6062)/
-9- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У пункті 13 частини першої статті 2
слова «здійснення програм та заходів»
замінити словами «виконання бюджетних
програм», а слова «компенсація частини суми
штрафних
(фінансових)
санкцій,
що
перераховується покупцям (споживачам) за
рахунок штрафних (фінансових) санкцій,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

застосованих органами, що контролюють
справляння
надходжень
бюджету,
за
наслідками
проведеної
перевірки
за
зверненням або скаргою покупця (споживача)
про
порушення
платником
податків
установленого
порядку
проведення
розрахункових операцій» виключити.
… В абзаці першому частини другої статті
45 слова «перерахування компенсації частини
суми штрафних (фінансових) санкцій
покупцям (споживачам) за рахунок сплачених
до державного бюджету сум штрафних
(фінансових) санкцій, застосованих такими
органами за наслідками проведеної перевірки
за зверненням або скаргою покупця
(споживача) про порушення платником
податків установленого порядку проведення
розрахункових операцій» виключити».
/для узгодження із змінами, внесеними до
Податкового кодексу законом від 01.12.2020
№ 1017-IX, щодо скасування механізму такої
компенсації – за ініціативою Уряду
(законопроект № 6062)/
-10- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У пункті 33 частини першої статті 2
слова «обласного чи міського бюджету»
замінити словами «обласного бюджету чи
бюджету міської територіальної громади».
… В абзаці другому частини першої статті
74 слова «міських бюджетів» замінити
словами «бюджетів міських територіальних
громад».
/техніко-юридичні
уточнення
для
узгодження з іншими нормами Бюджетного
кодексу щодо застосування уточнених назв
відповідних бюджетів – за ініціативою Уряду
(законопроект № 6062)/
-11- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… У частині десятій статті 13 слова
«Планові і звітні показники щодо бюджетного
відшкодування податку на додану вартість»
замінити словами «Звітні показники щодо
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, планові і звітні показники
щодо».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/

2. У частині десятій статті 13 слова
«Планові і звітні показники щодо
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість» замінити словами «Звітні
показники
щодо
бюджетного

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відшкодування податку на додану вартість,
планові і звітні показники щодо».

4

-12- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Абзац дев’ятий частини третьої статті
17 після слів «Пеня нараховується» доповнити
словами і цифрами «у разі прострочення
відшкодування зазначених витрат більше ніж
30 календарних днів з дня виникнення такого
прострочення та».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-13- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д. Гевко В. Л.
(р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390),
Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326), Н.д.
Трухін О. М. (р.к. №255), Н.д. Герман Д. В.
(р.к. №250), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260),
Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Задорожній М. М. (р.к. №363), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к.
№96), Н.д. Кіссе А. І. (р.к. №343), Н.д. Лаба
М. М. (р.к. №276), Н.д. Лунченко В. В. (р.к.
№277), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д. Пасічний О.
С. (р.к. №328), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к.
№78), Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322), Н.д.
Северин С. С. (р.к. №254), Н.д. Тістик Р. Я.

Враховано

Враховано

3. У статті 16:
1) в абзаці третьому частини першої
слова «випусків і порядок розміщення»
замінити словами «розміщення (емісії)»;
2) в абзаці першому частини дев’ятої
слова «випуску та обігу» і «Про цінні папери
та фондовий ринок» замінити відповідно
словами «розміщення (емісії)» і «Про ринки
капіталу та організовані товарні ринки».
4. У статті 17:
1) абзац дев’ятий частини третьої після
слів «Пеня нараховується» доповнити
словами і цифрами «у разі прострочення
відшкодування зазначених витрат більше
ніж 30 календарних днів з дня виникнення
такого прострочення та»;
2) частину восьму доповнити новими
абзацами такого змісту:
«Обов’язковою
умовою
договору,
укладеного із суб’єктом господарювання
або іншим позичальником про надання
кредитів (позик), залучених державою,
мають
бути
зобов’язання
суб’єкта
господарювання або іншого позичальника:
забезпечити своєчасне обслуговування
та погашення кредитів (позик);
внести плату за надання кредитів
(позик);
надати майнове або інше забезпечення
виконання своїх зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення
виконання
своїх
зобов’язань.
Пеня
нараховується
у
разі
виникнення
заборгованості
з
обслуговування
та
погашення кредитів (позик), залучених
державою, більше ніж 30 календарних днів з
дня виникнення такої заборгованості та за
кожний
день
прострочення
сплати
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(р.к. №107), Н.д. Урбанський А. І. (р.к.
№344)
Доповнити розділ І новим пунктом такого
змісту:
"Частину восьму статті 17 доповнити
абзацами такого змісту:
«Обов’язковою
умовою
договору,
укладеного із суб’єктом господарювання або
іншим позичальником про надання кредитів
(позик), залучених державою, мають бути
зобов’язання суб’єкта господарювання або
іншого позичальника:
забезпечити своєчасне обслуговування та
погашення кредитів (позик);
внести плату за надання кредитів (позик);
надати майнове або інше забезпечення
виконання своїх зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення виконання
своїх зобов’язань. Пеня нараховується у разі
виникнення заборгованості з обслуговування
та погашення кредитів (позик), залучених
державою, більше ніж 30 календарних днів з
дня виникнення такої заборгованості та за
кожний
день
прострочення
сплати
заборгованості у національній валюті з
розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України
на день нарахування пені;
надати кредитору права на договірне
списання банком коштів з рахунків суб’єкта
господарювання або іншого позичальника на
користь кредитора»".
-14- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Абзац перший частини третьої статті
18 викласти в такій редакції:
«3. Загальний обсяг місцевого боргу та
гарантованого Автономною Республікою

Висновки, обґрунтування

З уточненням редакції
останнього абзацу щодо
надання права гаранту
(державі) на договірне
списання
коштів
на
користь кредитора

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

заборгованості у національній валюті з
розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України за
офіційним курсом гривні до іноземної
валюти,
встановленим
Національним
банком України на день нарахування пені;
надати державі як кредитору права на
договірне списання банком коштів з
рахунків суб’єкта господарювання або
іншого
позичальника
на
користь
кредитора».

5. В абзаці другому частини четвертої
статті 18 слово «випуску» замінити словами
«розміщення (емісії).
6. У частині третій статті 20 слова
«підготовки пропозицій до Бюджетної
декларації (прогнозу місцевого бюджету) та
складання бюджетного запиту» замінити
словами «складання Бюджетної декларації
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Крим, обласною радою чи міською
територіальною громадою боргу станом на
кінець бюджетного періоду не може
перевищувати 150 відсотків середньорічного
обсягу доходів загального фонду місцевого
бюджету, які надійшли за три попередні
бюджетні періоди, що передують прийняттю
рішення
Верховної
Ради
Автономної
Республіки Крим, обласної чи міської ради
про здійснення місцевого запозичення та/або
надання місцевої гарантії, без урахування
доходів, визначених пунктами 1, 1-1 частини
першої статті 64, пунктом 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу, та міжбюджетних
трансфертів».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-15- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д. Гевко В. Л.
(р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390),
Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326), Н.д.
Трухін О. М. (р.к. №255), Н.д. Батенко Т. І.
(р.к. №324), Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Задорожній М. М. (р.к. №363), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к.
№96), Н.д. Кіссе А. І. (р.к. №343), Н.д. Лаба
М. М. (р.к. №276), Н.д. Люшняк М. В. (р.к.
№367), Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328), Н.д. Пуртова А.
А. (р.к. №422), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к.
№78), Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322), Н.д.
Северин С. С. (р.к. №254), Н.д. Тістик Р. Я.
(р.к. №107), Н.д. Урбанський А. І. (р.к.
№344)
Розділ І законопроекту доповнити новими
пунктами такого змісту:
"__. Абзац другий частини першої статті
24-1 викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

(прогнозу місцевого бюджету) та проекту
бюджету на плановий бюджетний період».
7. У частині п’ятій статті 22:
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1)
організовує
та
забезпечує
складання
бюджетної
пропозиції
з
урахуванням
Бюджетної
декларації
(прогнозу місцевого бюджету), схваленої
(схваленого) у попередньому бюджетному
періоді, і подає її Міністерству фінансів
України (місцевому фінансовому органу)»;
у пункті 2 слова «проекту кошторису та»
виключити, а слово «їх» замінити словом
«його».

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"При складанні Бюджетної декларації та
проекту Державного бюджету України
державний фонд регіонального розвитку
визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка
прогнозного обсягу доходів загального фонду
проекту Державного бюджету України на
відповідний бюджетний період";
__ Абзац перший частини другої статті 241 викласти у такій редакції:
"Кошти державного фонду регіонального
розвитку спрямовуються на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку, що мають на меті
розвиток регіонів і відповідають пріоритетам,
визначеним
Державною
стратегією
регіонального розвитку та відповідними
регіональними стратегіями розвитку, у таких
пропорціях:
1) 30 відсотків – на реалізацію
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку, які забезпечують
виконання завдань, визначених Державною
стратегією регіонального розвитку;
2) 70 відсотків – на реалізацію
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку, які забезпечують
виконання завдань, визначених відповідними
регіональними стратегіями розвитку та
планами заходів з їх реалізації".
__. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні
положення" доповнити новим пунктом такого
змісту:
"__. Установити, що абзац другий частини
першої та частина 2 статті 24-1 цього Кодексу
застосовується з 1 січня 2023 року та у звʼязку
з цим: з 1 січня 2022 року під час складання
Бюджетної декларації та проекту Державного
бюджету
України
державний
фонд
регіонального розвитку визначається в обсязі
не менше 1,5 відсотків прогнозного обсягу
доходів
загального
фонду
проекту
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Висновки, обґрунтування

Державного бюджету України на відповідний
бюджетний період".
-16- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
такого змісту:
«___Частину другу статті 25 викласти в
такій редакції:
2. Відшкодування відповідно до закону
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі
внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади
(органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування), та їх
посадових і службових осіб при здійсненні
ними своїх повноважень, а також сплата
штрафів
за
порушення
бюджетного
законодавства,
здійснюється
державою
(Автономною Республікою Крим, органами
місцевого самоврядування) у порядку,
визначеному законом.» У зв’язку з цим внести
відповідні техніко-юридичні правки щодо
приведення у відповідність нумерацію пунктів
Розділу І Законопроекту.
/поправка взаємопов’язана зі змінами до
статті 64 (щодо доповнення частиною
третьою в частині порядку понесення
відповідальності
держорганами).
Закріплення
порядку
понесення
відповідальності Державною податковою
службою України та Держказначейством за
недотримання
автоматичного
режиму
зарахування акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування/.
-17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Розділ І доповнити новим пунктом такого
змісту:
«1. Частину другу статті 25 викласти в
такій редакції:
2. Відшкодування відповідно до закону
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі
внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи
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бездіяльності органів державної влади
(органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування), та їх
посадових і службових осіб при здійсненні
ними своїх повноважень, а також сплата
штрафів
за
порушення
бюджетного
законодавства,
здійснюється
державою
(Автономною Республікою Крим, органами
місцевого самоврядування) у порядку,
визначеному законом.».
-18- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… У пункті 5 частини першої статті 26
слова «держави» і «державної власності»
замінити відповідно словами «держави і
територіальних громад» і «державної та
комунальної власності».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-19- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У частині п’ятій статті 28:
у другому реченні абзацу другого слово
«публікується»
замінити
словом
«оприлюднюється»;
після абзацу дев’ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«звіти про огляди витрат державного
бюджету – протягом трьох робочих днів після
подання таких звітів до Кабінету Міністрів
України».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати
абзацом одинадцятим;
у другому реченні абзацу одинадцятого
слово «публікується» замінити словом
«оприлюднюється».
/з метою забезпечення доступності
зазначених звітів для учасників бюджетного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

8. У пункті 5 частини першої статті 26
слова «держави» і «державної власності»
замінити відповідно словами «держави і
територіальних громад» і «державної та
комунальної власності».

Враховано

9. У частині п’ятій статті 28:
у другому реченні абзацу другого слово
«публікується»
замінити
словом
«оприлюднюється»;
після абзацу дев’ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«звіти про огляди витрат державного
бюджету – протягом трьох робочих днів
після подання таких звітів до Кабінету
Міністрів України».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати
абзацом одинадцятим;
у другому реченні абзацу одинадцятого
слово «публікується» замінити словом
«оприлюднюється».
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процесу і громадськості – за ініціативою
Уряду (законопроект № 6062)/
-20- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Частину другу статті 29 доповнити
пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1) особливі види мита та сезонне
мито».
/відповідно до рекомендацій Рахункової
палати за результатами аудиту та для
узгодження із законопроектом № 6000 – за
ініціативою Уряду (законопроект № 6062)/
-21- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У статті 29:
1) пункт 16-3 частини другої виключити;
2) до частини третьої включити пункт 9
такого змісту:
«9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження».
… До частини четвертої статті 30
включити пункт 8 такого змісту:
«8) субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження
(за
рахунок
джерел,
визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)».
-22- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Пункт 24 частини другої статті 29 після
слова і цифри «статті 64» доповнити словами
і цифрами «та пунктом 14 частини першої
статті 64-1».

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано
З уточненням щодо
введення в дію таких
положень з 1 січня 2023
року

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

10. У статті 29:
1) у частині другій:
доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1) особливі види мита та сезонне
мито»;
пункт 16-3 виключити;
пункт 24 після слова і цифр «статті 64»
доповнити словами і цифрами «та пунктом
14 частини першої статті 64-1»;
у пункті 25 слова і цифри «пунктами 21–
24, 27, 28, 28-1 і 43-1» замінити словами і
цифрами «пунктом 5-1 частини третьої
статті 29, пунктами 21–24, 27, 28, 28-1, 43-1
і 43-2»;
у пункті 26 слова «та плата за одержання
контрольних марок» виключити;
пункт 56 доповнити словами та цифрами
«10 відсотків коштів від викупу земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення державної та комунальної
власності, передбачених пунктом 6-1
розділу
Х
"Перехідні
положення"
Земельного кодексу України»;
2) у частині третій:
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) плата за ліцензії на провадження
діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор і за ліцензії на випуск та
проведення лотерей (крім плати, визначеної
пунктами 43-1 і 43-2 частини першої статті
64 цього Кодексу)»;
у пункті 6-3 слова «абзацами
чотирнадцятим – шістнадцятим» замінити
словами «абзацами чотирнадцятим –
сімнадцятим»;
включити пункт 9 в такій редакції:
«9) збір на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження»;
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/техніко-юридичне
уточнення
для
узгодження правових норм у Бюджетному
кодексі – за ініціативою Уряду (законопроект
№ 6062)/
-23- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ I доповнити положеннями такого
змісту:
«… У статті 29:
1) у пункті 25 частини другої слова і
цифри «пунктами 21–24, 27, 28, 28-1 і 43-1»
замінити словами і цифрами «пунктом 5-1
частини третьої статті 29, пунктами 21–24, 27,
28, 28-1, 43-1 і 43-2»;
2) частину третю доповнити пунктом 5-1
такого змісту:
«5-1) плата за ліцензії на провадження
діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор і за ліцензії на випуск та
проведення лотерей (крім плати, визначеної
пунктами 43-1 і 43-2 частини першої статті 64
цього Кодексу)».
… Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) реалізацію програм та заходів на
охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну
культуру і спорт, наукову і науково-технічну
діяльність за бюджетними програмами,
визначеними законом про Державний бюджет
України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 5-1 частини третьої статті 29 цього
Кодексу).
... Частину першу статті 64 доповнити
пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2) 50 відсотків плати за ліцензії на
провадження діяльності з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах
казино і за ліцензії на провадження діяльності
з організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів, що зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування за
місцезнаходженням відповідного закладу».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

у пункті 13-5 цифри «50» замінити
цифрами «40».
Враховано
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/для унормування на постійній основі
питання зарахування відповідної плати до
спеціального фонду державного бюджету із
спрямуванням за відповідними напрямами (що
починаючи з 2020 р. врегульовується законом
про державний бюджет) та частини такої
плати
до
бюджетів
місцевого
самоврядування, а також узгодження із
законопроектом № 6000 – з урахуванням
ініціативи Уряду (законопроекти № 5073 і №
6062)/
-24- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Гевко В. Л. (р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є.
(р.к. №390), Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к.
№326), Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250), Н.д.
Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Задорожній М. М. (р.к. №363), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276),
Н.д. Лунченко В. В. (р.к. №277), Н.д.
Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д. Пасічний О.
С. (р.к. №328), Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)
Доповнити розділ І новими пунктами
такого змісту:
пункт 56 частини другої статті 29 після слів
«кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них, що перебувають у державній
власності після розмежування земель
державної та комунальної власності;»
доповнити словами та цифрами «10 відсотків
коштів від викупу земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної
та
комунальної
власності,
передбачених пунктом 6-1 Перехідних
положень Земельного кодексу України;»;
пункт 6 частини першої статті 71 після слів
«35 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських,
селищних, міських бюджетів Автономної
Республіки Крим;» доповнити словами та
цифрами «90 відсотків коштів від викупу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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земельних ділянок державної та комунальної
власності
сільськогосподарського
призначення, передбачених пунктом 6-1
Перехідних положень Земельного кодексу
України;».
-25- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… У пункті 6-3 частини третьої статті 29
слова
«абзацами
чотирнадцятим
–
шістнадцятим» замінити словами «абзацами
чотирнадцятим – сімнадцятим».
/техніко-юридичне
уточнення
для
узгодження із змінами до відповідних норм
згідно із Законом України від 03.06.2021 №
1534-ІХ «Про внесення змін до деяких законів
України щодо окремих питань здійснення
габаритно-вагового
контролю»
–
за
ініціативою Уряду (законопроект № 6062)/
-26- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У пункті 13-5 частини третьої статті 29
цифри «50» замінити цифрами «40».
… У пункті 21 частини четвертої статті 30
цифри «40» замінити цифрами «50».
… Доповнити частину першу статті 64
пунктом 37-2 такого змісту:
«37-2) 10 відсотків надходжень від
адміністративних штрафів за адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в
автоматичному режимі, що зараховуються за
місцем
фіксації
правопорушення
за
допомогою відповідних технічних засобів –
приладів контролю».
/для спрямування 10% відповідних
надходжень до загального фонду бюджетів
місцевого
самоврядування
з
метою
фінансової зацікавленості органів місцевого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано

11. У частині четвертій статті 30:
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) реалізацію програм та заходів на
охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну
культуру і спорт, наукову і науковотехнічну діяльність за бюджетними
програмами, визначеними законом про
Державний бюджет України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5-1 частини
третьої статті 29 цього Кодексу)»;
включити пункт 8 такого змісту:
«8) субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження (за рахунок джерел,
визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)»;
у пункті 21 цифри «40» замінити
цифрами «50».
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самоврядування в посиленні відповідного
контролю та узгодження із законопроектом
№ 6000 – з урахуванням ініціативи Уряду
(законопроект № 6062)/
-27- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У статті 33:
1) у частині четвертій:
в абзаці першому слова «(включаючи
обсяг видатків та надання кредитів на
національну безпеку і оборону)» виключити;
абзац другий виключити;
2) частину п’яту після абзацу п’ятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Міністерство фінансів України подає Раді
національної безпеки і оборони України
інформацію щодо включення видатків та
надання кредитів на національну безпеку і
оборону до Бюджетної декларації».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати
абзацом сьомим.».
/відповідно до рішення РНБОУ від
14.05.2021 «Про пропозиції до Бюджетної
декларації на 2022-2024 роки за статтями,
пов'язаними із забезпеченням національної
безпеки і оборони України» (введеного в дію
Указом Президента України від 18.05.2021 №
196) – за ініціативою Уряду (законопроекти
№ 5743 і № 6062)/

-28- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

12. У статті 33:
1) у частині четвертій:
в абзаці першому слова «(включаючи
обсяг видатків та надання кредитів на
національну
безпеку
і
оборону)»
виключити;
абзац другий виключити;
2) у частині п’ятій:
в абзацах першому, другому і
четвертому
слова
«пропозицій
до
Бюджетної декларації» замінити словами
«бюджетних пропозицій»;
в абзаці третьому:
слова «готують пропозиції до Бюджетної
декларації» замінити словами «складають
бюджетні пропозиції»;
доповнити другим реченням такого
змісту: «Головні розпорядники коштів
державного
бюджету
забезпечують
своєчасність, достовірність та зміст поданих
Міністерству фінансів України бюджетних
пропозицій, які мають містити всю
інформацію, необхідну для їх аналізу, згідно
з вимогами Міністерства фінансів України»;
в абзаці п’ятому слово «пропозицій»
замінити словами «бюджетних пропозицій»;
після абзацу п’ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Міністерство фінансів України подає
Раді національної безпеки і оборони
України інформацію щодо включення
видатків та надання кредитів на національну
безпеку
і
оборону
до
Бюджетної
декларації».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати
абзацом сьомим.
13. У пункті 9-1 частини першої статті 38
слова «(подається до Комітету Верховної
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Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… У пункті 9-1 частини першої статті 38
слова «(подається до Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету)» виключити».
/для забезпечення подання зазначеної
інформації загалом Верховній Раді і
відповідно її доступності для громадськості
– за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-29- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У частині восьмій статті 45 слова
«податків і зборів» замінити словами
«загальнодержавних податків і зборів, які
розподіляються між державним та місцевими
бюджетами».
… Частину п’яту статті 78 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«У разі зміни місцезнаходження суб’єктів
господарювання – платників податків сплата
визначених
законодавством
загальнодержавних податків і зборів, які
розподіляються між державним та місцевими
бюджетами, та місцевих податків і зборів
після реєстрації здійснюється за місцем
попередньої
реєстрації
до
закінчення
поточного бюджетного періоду».
У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім.
… У частині першій статті 100:
абзац третій виключити;
абзац п’ятий після слів «відповідний
бюджетний період» доповнити словами «у
тому числі у разі зміни місцезнаходження
суб’єктів господарювання – платників
податків».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Ради України
виключити.

Враховано
з уточненням редакції
за пропозицією Головного
юридичного управління
Апарату ВРУ в частині
приведення
у
відповідність
з
податковим
законодавством,
замінивши
слова
«суб’єктів
господарювання
–
платників податків сплата
визначених
законодавством» словами
«суб’єкта
господарювання та його
реєстрації як платника
податків
за
новим
місцезнаходженням
сплата
визначених
податковим
законодавством»
та
виключивши слова "після
реєстрації"

з

питань

бюджету)»

14. У статті 45:
1) в абзаці першому частини другої
слова «перерахування компенсації частини
суми штрафних (фінансових) санкцій
покупцям
(споживачам)
за
рахунок
сплачених до державного бюджету сум
штрафних
(фінансових)
санкцій,
застосованих
такими
органами
за
наслідками проведеної перевірки за
зверненням
або
скаргою
покупця
(споживача) про порушення платником
податків установленого порядку проведення
розрахункових операцій» виключити;
2) частину восьму викласти в такій
редакції:
«8. У разі зміни місцезнаходження
суб’єкта господарювання та його реєстрації
як
платника
податків
за
новим
місцезнаходженням, сплата визначених
податковим
законодавством
загальнодержавних податків і зборів, які
розподіляються
між
державним
та
місцевими бюджетами, здійснюється за
місцем попередньої реєстрації платника
податків
до
закінчення
поточного
бюджетного періоду».
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1. У частині першій:
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Висновки, обґрунтування

-30- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«…Частину першу статті 64 доповнити
пунктом 38-1 такого змісту:
«38-1) адміністративні штрафи, що
накладаються органами електротранспорту
(тролейбус,
трамвай),
уповноваженими
законом
розглядати
справи
про
адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням
правил
користування
електротранспортом».
/для фінансової зацікавленості органів
місцевого самоврядування в посиленні
контролю
за
виконанням
вимог
законодавства на транспорті – за
ініціативою Уряду (законопроект.№ 3970)/
-31- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
Абзац перший пункту 1 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У частині першій статті 64: ».

Враховано

Відхилено

І

-32- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

15. У статті 64:
1) у частині першій:

Відхилено

Абзац перший пункту 1 розділу І викласти
в такій редакції:
« 2. У частині першій статті 64: ».
18

1) пункт 16 доповнити словами "(крім
акцизного податку, визначеного пунктом 16-3
цієї частини статті)";

пункт 16 доповнити словами «(з
урахуванням положень частини третьої цієї
статті)»;
доповнити пунктами 37-2, 38-1 і 43-2
такого змісту:
«37-2) 10 відсотків надходжень від
адміністративних
штрафів
за
адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі, що
зараховуються
за
місцем
фіксації
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2) доповнити пунктом 163 такого змісту:

"16-3) акцизний податок з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується до відповідних бюджетів
місцевого самоврядування в автоматичному
режимі пропорційно до частки відповідно до
частини третьої цієї статті;".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-33- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) доповнити пунктом 16-3 такого змісту:
“16-3) акцизний податок з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується до відповідних бюджетів
місцевого самоврядування в автоматичному
режимі пропорційно до частки для
зарахування податку, визначеної відповідно
до частини третьої цієї статті.”».
/уточнення частки чого саме має
зараховуватись акциз на тютюн до
відповідних бюджетів/.
-34- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

правопорушення за допомогою відповідних
технічних засобів – приладів контролю»;
«38-1) адміністративні штрафи, що
накладаються органами електротранспорту
(тролейбус, трамвай), уповноваженими
законом
розглядати
справи
про
адміністративні правопорушення, пов’язані
з порушенням правил користування
електротранспортом»;
«43-2) 50 відсотків плати за ліцензії на
провадження діяльності з організації та
проведення азартних ігор у гральних
закладах казино і за ліцензії на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор у залах гральних автоматів, що
зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням
відповідного закладу»;
2) у частині другій:
в абзаці першому слова «абзацом
п’ятим» замінити словами «абзацами п’ятим
і шостим»;
доповнити абзацом шостим такого
змісту:
«Податок на доходи фізичних осіб,
нарахований податковим агентом з доходів
від продажу електричної енергії, виробленої
з
альтернативних
джерел
енергії
генеруючими установками, які належать
фізичним особам – платникам податку,
сплачується таким податковим агентом до
відповідного
бюджету
за
місцезнаходженням (розташуванням) таких
генеруючих установок»;

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
І викласти в такій редакції:
“16-3) акцизний податок з реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
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промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується до відповідних бюджетів
місцевого самоврядування в автоматичному
режимі пропорційно до вартості реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території в загальній вартості
таких реалізованих товарів в цілому по
України, в порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті”».
-35- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д. Гевко В. Л.
(р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390),
Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326), Н.д.
Трухін О. М. (р.к. №255), Н.д. Герман Д. В.
(р.к. №250), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260),
Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Задорожній М. М. (р.к. №363), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к.
№96), Н.д. Кіссе А. І. (р.к. №343), Н.д. Лаба
М. М. (р.к. №276), Н.д. Лунченко В. В. (р.к.
№277), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д. Пасічний О.
С. (р.к. №328), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к.
№78), Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322), Н.д.
Северин С. С. (р.к. №254), Н.д. Тістик Р. Я.
(р.к. №107), Н.д. Урбанський А. І. (р.к.
№344)
Доповнити розділ І новим пунктом такого
змісту:
"У частині другій статті 64:
в абзаці першому слова «абзацом п’ятим»
замінити словами «абзацами п’ятим і
шостим»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Податок на доходи фізичних осіб,
нарахований податковим агентом з доходів
від продажу електричної енергії, виробленої з

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

2. Доповнити частиною третьою такого
змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

альтернативних джерел енергії генеруючими
установками, які належать фізичним особам –
платникам податку, сплачується таким
податковим агентом до відповідного бюджету
за місцезнаходженням (розташуванням) таких
генеруючих установок»";
-36- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Абзац перший пункту 2 Розділу І
Законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Доповнити статтю 64 частиною
третьою такого змісту: »
-37- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3) доповнити частиною третьою такого
змісту:

Відхилено

Абзац перший пункту 2 розділу І викласти
в такій редакції:
«2. Доповнити статтю 64 частиною
третьою такого змісту:».
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"3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 163 частини
першої цієї статті, не пізніше 15 числа
кожного місяця, що слідує за звітним,
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.

-38- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
У пункті 2 Розділу І Законопроекту:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, не пізніше 15 числа
кожного місяця, що настає за звітним
(податковим)
місяцем,
передбаченим
Податковим кодексом України, визначаються
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій про
загальну вартість операцій з роздрібної
торгівлі тютюновими виробами, тютюном
та/або промисловими замінниками тютюну,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах,
за
звітний
(податковий)
місяць,
передбачений
Податковим кодексом України.»;

Відхилено

«3. Акцизний податок з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування автоматично відповідно до
часток, що визначаються щомісячно, як
співвідношення
вартості
реалізованих
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць до
загальної вартості реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць в цілому по Україні.
Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

/приведення у відповідність із Податковим
кодексом, оскільки саме норми ПКУ
визначають звітний період податку: згідно
статті
223
ПКУ
базовий
звітний
(податковий) період для сплати акцизного
податку відповідає календарному місяцю.
Незрозумілим є зміст та значення «даних про
структуру
бюджетів
місцевого
самоврядування» в цілях розрахунку частки
для зарахування акцизного податку. Це
потребує додаткового НПА із розкриттям
змісту і ускладнить процес розподілу. Тому
пропонуємо вилучити необхідність подання
таких даних/.
-39- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 2 розділу І викласти
в такій редакції:
«3. Частки для зарахування до бюджетів
місцевого самоврядування акцизного податку,
передбаченого пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, не пізніше 15 числа кожного
місяця, що настає за звітним (податковим)
місяцем, передбаченим Податковим кодексом
України, визначаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних
сигаретах,
за
звітний
(податковий)
місяць,
передбачений
Податковим кодексом України.»
-40- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

визначає частки для зарахування цього
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій, оприлюднює такі частки на
своєму офіційному сайті та надає їх
Казначейству України не пізніше 15 числа
місяця, наступного за звітним. Казначейство
України здійснює розподіл цього акцизного
податку між відповідними бюджетами
місцевого самоврядування не пізніше
останнього робочого дня місяця, наступного
за звітним.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
Казначейство України у разі недотримання
вимог
цієї
частини
статті
несуть
відповідальність відповідно до закону».

3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, двічі на місяць - не пізніше
15 числа кожного місяця та не пізніше

26

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

останнього дня (включно) календарного
місяця, визначаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику виходячи з періодів (що
визначається шляхом ділення кількість
календарних днів звітного місяця на два)
місяця, який передував. звітному. Такі
розрахунки здійснюються з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний період (що
визначається шляхом ділення кількості
календарних днів звітного місяця на два) та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного періоду (що визначається шляхом
ділення кількість календарних днів звітного
місяця на два).
-41- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту речення
"3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, не пізніше 15 числа
кожного місяця, що слідує за звітним,
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

звітного місяця.» замінити реченням «3.
Частки бюджетів місцевого самоврядування
для
зарахування
акцизного
податку,
передбаченого пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, не пізніше 15 числа кожного
місяця, що слідує за звітним, визначаються та
публікується на своєму веб-сайті центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.»
-42- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту речення
"3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, не пізніше 15 числа
кожного місяця, що слідує за звітним,
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.» замінити реченням «3.
Частки бюджетів місцевого самоврядування
для
зарахування
акцизного
податку,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

передбаченого пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, не пізніше 15 числа кожного
місяця, що слідує за звітним, визначаються та
публікується на своєму веб-сайті центральним
органом виконавчої влади, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.»
-43- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту речення
"3.
Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, не пізніше 15 числа
кожного місяця, що слідує за звітним,
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном та/або промисловими замінниками
тютюну, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, за звітний місяць та
даних про структуру бюджетів місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.» замінити реченням «3.
Частки бюджетів місцевого самоврядування
для
зарахування
акцизного
податку,
передбаченого пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, не пізніше 15 числа кожного
місяця, що слідує за звітним, визначаються та
публікується на своєму веб-сайті центральним
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№

22

Редакція, прийнята в першому читанні

Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 163 частини
першої цієї статті, оприлюднюються на сайті
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику та не
пізніше 20 числа кожного місяця, що слідує за
звітним, надаються центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування бюджетних коштів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій про загальну вартість операцій з
роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
тютюном, за звітний місяць та даних про
структуру
бюджетів
місцевого
самоврядування станом на останній день
звітного місяця.»
-44- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Абзац третій пункту 2 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
«Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, оприлюднюються на сайті
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику та не
пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за
звітним (податковим) місяцем, передбаченим
Податковим кодексом України, надаються
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів.»;
/приведення у відповідність із Податковим
кодексом, оскільки саме норми ПКУ
визначають звітний період податку: згідно
статті
223
ПКУ
базовий
звітний
(податковий) період для сплати акцизного
податку відповідає календарному місяцю/.
-45- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Абзац третій пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«Частки для зарахування до бюджетів
місцевого самоврядування акцизного податку,
передбаченого пунктом 163 частини першої
цієї статті, оприлюднюються на сайті
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику та не
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23

Редакція, прийнята в першому читанні

Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, не пізніше останнього дня місяця, що
слідує за звітним, здійснює розподіл
акцизного податку, передбаченого пунктом
163 частини першої цієї статті, між бюджетами
місцевого самоврядування.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за
звітним (податковим) місяцем, передбаченим
Податковим кодексом України, надаються
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів.»
-46- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Частки
бюджетів
місцевого
самоврядування для зарахування акцизного
податку, передбаченого пунктом 16-3 частини
першої цієї статті, оприлюднюються на сайті
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику та не
пізніше
5
календарних
днів
після
оприлюднення, надаються центральному
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів.
-47- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 2 розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, не пізніше останнього дня місяця, що
настає за звітним (податковим) місяцем,
передбаченим Податковим кодексом України,
здійснює розподіл акцизного податку,
передбаченого пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, між бюджетами місцевого
самоврядування.»;
/приведення у відповідність із Податковим
кодексом, оскільки саме норми ПКУ
визначають звітний період податку: згідно
статті
223
ПКУ
базовий
звітний
(податковий) період для сплати акцизного
податку відповідає календарному місяцю/.
-48- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

31

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці четвертому пункту 2 розділу І
слова «слідує за звітним» замінити словами
«настає за звітним (податковим) місяцем,
передбаченим
Податковим
кодексом
України».
-49- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, протягом п’яти операційних днів, з
моменту оприлюднення, здійснює розподіл
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, між
бюджетами місцевого самоврядування.
-50- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту речення
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, не пізніше останнього дня місяця, що
слідує за звітним, здійснює розподіл
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, між
бюджетами місцевого самоврядування.»
замінити реченням «Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування бюджетних коштів, не
пізніше останнього дня місяця, що слідує за
звітним, здійснює розподіл та перерахування
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, між
бюджетами місцевого самоврядування.»
-51- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

В частині 2 розділу І проекту речення
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, не пізніше останнього дня місяця, що
слідує за звітним, здійснює розподіл
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24

Редакція, прийнята в першому читанні

Обсяг акцизного податку (Аі), що підлягає
зарахуванню
до
загального
фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:

Пропозиції та поправки до проекту

акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, між
бюджетами місцевого самоврядування.»
замінити реченням «Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування бюджетних коштів, не
пізніше останнього дня місяця, що слідує за
звітним, здійснює розподіл та перерахування
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, виключно між
бюджетами місцевого самоврядування.»
-52- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
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Пропозиції та поправки до проекту

де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується за
умови, якщо питома вага доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів у
зведеному
бюджеті
поточного
року
перевищує 50%. У протилежному випадку,
100% обсягу акцизного податку зараховується
виклично до місцевих бюджетів».
-53- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
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розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується за
умови, якщо питома вага доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів у
зведеному
бюджеті
поточного
року
перевищує 50%. У протилежному випадку,
100% обсягу акцизного податку зараховується
виклично до місцевих бюджетів» .
-54- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
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Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується за
умови, якщо питома вага доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів у
зведеному
бюджеті
поточного
року
перевищує 50%. У протилежному випадку,
100% обсягу акцизного податку зараховується
виклично до місцевих бюджетів»
-55- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Чі (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
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за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується у
випадку, якщо питома вага обсягу валового
регіонального
продукту
перевищує
середньозважений відповідний показник по
крані. У протилежному випадку, 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-56- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого

39

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується у
випадку, якщо питома вага обсягу валового
регіонального
продукту
перевищує
середньозважений відповідний показник по
крані. У протилежному випадку, 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-57- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Чі (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
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використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовується у
випадку, якщо питома вага обсягу валового
регіонального
продукту
перевищує
середньозважений відповідний показник по
крані. У протилежному випадку, 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-58- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовуюся за
умови приросту доходів не мене як на 10%
щороку місцевого бюджету упродовж не
менше як за останні 24 місяці. У
протилежному
випадку,
100%
обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
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-59- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
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Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовуюся за
умови приросту доходів не мене як на 10%
щороку місцевого бюджету упродовж не
менше як за останні 24 місяці. У
протилежному
випадку,
100%
обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-60- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
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Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування застосовуюся за
умови приросту доходів не мене як на 10%
щороку місцевого бюджету упродовж не
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менше як за останні 24 місяці. У
протилежному
випадку,
100%
обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-61- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
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інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
У разі, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
зменшувалась з урахуванням кумулятивного
індексу цін упродовж останніх 24 місяців,
формула щодо розрахунку обсягу акцизного
податку, що підлягає зарахуванню до
загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується.
Натомість, 100% обсягу акцизного податку
зараховується
виклично
до
місцевих
бюджетів».
-62- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
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підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
У разі, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
зменшувалась з урахуванням кумулятивного
індексу цін упродовж останніх 24 місяців,
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формула щодо розрахунку обсягу акцизного
податку, що підлягає зарахуванню до
загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується.
Натомість, 100% обсягу акцизного податку
зараховується
виклично
до
місцевих
бюджетів».
-63- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
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відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
У разі, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
зменшувалась з урахуванням кумулятивного
індексу цін упродовж останніх 24 місяців,
формула щодо розрахунку обсягу акцизного
податку, що підлягає зарахуванню до
загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується.
Натомість, 100% обсягу акцизного податку
зараховується
виклично
до
місцевих
бюджетів».
-64- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
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влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
менша або дорівнює сумі видатків
відповідного бюджету (наявність дефіциту
бюджету). У такому випадку 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-65- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
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де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
менша або дорівнює сумі видатків
відповідного бюджету (наявність дефіциту
бюджету). У такому випадку 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів»
-66- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
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урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо сума доходів місцевих
бюджетів та міжбюджетних трансфертів
менша або дорівнює сумі видатків
відповідного бюджету (наявність дефіциту
бюджету). У такому випадку 100% обсягу
акцизного податку зараховується виклично до
місцевих бюджетів».
-67- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
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самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо рівень середньомісячної
заробітної плати в регіоні дорівнює або є
меншим середнього показника по крані з
початку року за відповідний період. У такому
випадку 100% обсягу акцизного податку
зараховується
виклично
до
місцевих
бюджетів».
-68- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
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торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо рівень середньомісячної
заробітної плати в регіоні дорівнює або є
меншим середнього показника по крані з
початку року за відповідний період. У такому
випадку 100% обсягу акцизного податку
зараховується
виклично
до
місцевих
бюджетів» .
-69- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1
статті 64 наступного змісту щодо методології
розрахунку обсягу акцизного податку, що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування:
«Обсяг акцизного податку (Аі), що
підлягає зарахуванню до загального фонду
відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування, визначається за такою
формулою:
Аі = А х Чі, А &gt; 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 16-3 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;
Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р,
де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;
Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
Формула
щодо
розрахунку
обсягу
акцизного податку, що підлягає зарахуванню
до загального фонду відповідного бюджету
місцевого самоврядування не застосовується
у випадку, якщо рівень середньомісячної
заробітної плати в регіоні дорівнює або є
меншим середнього показника по крані з
початку року за відповідний період. У такому
випадку 100% обсягу акцизного податку
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зараховується
бюджетів».
25
26

27

виклично

до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

місцевих

Аі = А х Чі, А > 0,
де А – акцизного податку, передбаченого
пунктом 163 частини першої цієї статті, який
підлягає розподілу між бюджетами місцевого
самоврядування;

Чi – частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування;

-70- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

В абзаці сьомому пункту 2 розділу I
законопроекту після слів «де А – » доповнити
словами «загальний обсяг надходжень»;
/доповнення словами «загальний обсяг
надходжень»/.
-71- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці сьомому пункту 2 розділу І після
слів та знаку «де А – » доповнити словами
«загальний обсяг надходжень».
-72- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «де А –
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, який підлягає
розподілу
між
бюджетами
місцевого
самоврядування;» замінити виразом «де А –
акцизний податок, передбачений пунктом 163 частини першої цієї статті, який підлягає
розподілу
між
бюджетами
місцевого
самоврядування;»
-73- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «де А –
акцизного податку, передбаченого пунктом
16-3 частини першої цієї статті, який підлягає
розподілу
виключно
між
бюджетами
місцевого
самоврядування;»
замінити
виразом «де А – акцизний податок,
передбачений пунктом 16-3 частини першої
цієї статті, який підлягає розподілу між
бюджетами місцевого самоврядування;»
-74- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чi –
частка для зарахування до загального фонду ітого бюджету місцевого самоврядування;»
замінити виразом «Чi – частка для
зарахування до загального фонду і-того
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бюджету місцевого самоврядування з заданою
точністю обчислення та округлення не менше,
ніж до шістнадцяти знаків після коми;»
-75- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чi –
частка для зарахування до загального фонду ітого бюджету місцевого самоврядування;»
замінити виразом «Чi – частка для
зарахування до загального фонду і-того
бюджету місцевого самоврядування з заданою
точністю обчислення та округлення не менше,
ніж до дванадцяти знаків після коми;»
-76- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чi –
частка для зарахування до загального фонду ітого бюджету місцевого самоврядування;»
замінити виразом «Чi – частка для
зарахування до загального фонду і-того
бюджету місцевого самоврядування з заданою
точністю обчислення та округлення не менше,
ніж до чотирнадцяти знаків після коми;»
28
29

30

і – індекс для позначення відповідного
бюджету місцевого самоврядування.
Частка для зарахування до загального
фонду
і-того
бюджету
місцевого
самоврядування визначається за такою
формулою:
Чі = Рі / Р, Ч і (округлюється до дев’яти
знаків після коми),

-77- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чі = Рі
/ Р, Ч і (округлюється до дев’яти знаків після
коми)» замінити виразом «Чі = Рі / Р, Ч і (з
заданою точністю обчислення та округлення
не менше, ніж до шістнадцяти знаків після
коми);»
-78- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чі = Рі
/ Р, Ч і (округлюється до дев’яти знаків після
коми)» замінити виразом «Чі = Рі / Р, Ч і (з
заданою точністю обчислення та округлення
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де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний місяць на
відповідній території за звітний місяць з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

не менше, ніж до дванадцяти знаків після
коми);»
-79- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Відхилено

В частині 2 розділу І проекту вираз «Чі = Рі
/ Р, Ч і (округлюється до дев’яти знаків після
коми)» замінити виразом «Чі = Рі / Р, Ч і (з
заданою точністю обчислення та округлення
не менше, ніж до чотирнадцяти знаків після
коми);»
-80- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
«де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний
(податковий)
місяць,
передбачений
Податковим кодексом України, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій;»;
/1.Усунення
зайвого
повторення
словосполучення «на відповідній території за
звітний місяць». 2.Приведення у відповідність
із ПКУ, оскільки саме норми ПКУ визначають
звітний період податку: згідно статті 223
ПКУ базовий звітний (податковий) період для
сплати акцизного податку відповідає
календарному місяцю. 3. Уточнення «згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику» в показнику «Рі» є зайвим, оскільки
в абз. 1 нової ч. 3 ст. 64 БКУ вже визначено,
що
частки
бюджетів
місцевого
самоврядування визначаються центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій
та програмних реєстраторів розрахункових
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операцій. Пропонується виключити
уточнення/.
-81- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

це
Відхилено

У визначенні показника «Рі» в абзаці
шостому частини 3 статті 64 Бюджетного
кодексу України в редакції законопроекту
вилучити слова та знаки «згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику».
-82- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 2 розділу І
викласти в такій редакції:
«де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітний
(податковий)
місяць,
передбачений
Податковим кодексом України, з урахуванням
даних реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій;».
-83- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

де Рі – вартість реалізованих суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
на відповідній території за звітній період (що
визначається шляхом ділення кількість
календарних днів звітного місяця на два) на
відповідній території за звітний період (що
визначається шляхом ділення кількість
календарних днів звітного місяця на два) з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
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Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний місяць у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

влади, що реалізує державну податкову
політику;
-84- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 2 розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
«Р – загальна вартість загального обсягу
реалізованих суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі тютюнових виробів,
тютюну, промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, за звітний (податковий) місяць,
передбачений Податковим кодексом України,
у цілому в Україні з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій.».
/уточнення
«згідно
з
інформацією
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику» в
показнику «Р» є зайвим, оскільки в абз. 1 нової
ч. 3 ст. 64 БКУ вже визначено, що частки
бюджетів
місцевого
самоврядування
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, з урахуванням даних
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій. Пропонується виключити це
уточнення/.
-85- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

16. Пункт 6 частини першої статті 71
доповнити цифрами і словами «90 відсотків
коштів від викупу земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної та комунальної власності,
передбачених пунктом 6-1 розділу Х
"Перехідні положення" Земельного кодексу
України».

Абзац тринадцятий пункту 2 розділу І
викласти в такій редакції:
«Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітний (податковий) місяць, передбачений
Податковим кодексом України, у цілому в
Україні з урахуванням даних реєстраторів
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Висновки, обґрунтування

розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій;».
-86- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Р – загальна вартість реалізованих
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
за звітній період (що визначається шляхом
ділення кількість календарних днів звітного
місяця на два) у цілому в Україні з
урахуванням
даних
реєстраторів
розрахункових операцій та програмних
реєстраторів розрахункових операцій згідно з
інформацією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.
-87- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Доповнити
пункт
2
розділу
I
законопроекту абзацом чотирнадцятим такого
змісту:
«У разі недотримання центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, центральним
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування
бюджетних
коштів
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 16-3
цієї статті, такі органи несуть відповідальність
у
порядку
визначеному
законом.»
/закріплення
порядку
понесення
відповідальності Державною податковою
службою України та Держказначейством за
недотримання
автоматичного
режиму
зарахування акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування/.
-88- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

17. У статті 74:
1) в абзаці другому частини першої слова
«міських бюджетів» замінити словами
«бюджетів міських територіальних громад»;
2) частину сьому викласти в такій
редакції:
«7.
Верховна
Рада
Автономної
Республіки Крим, відповідні обласна та
міська ради не мають права здійснювати у
поточному бюджетному періоді нові місцеві
запозичення та надавати місцеві гарантії,
якщо у процесі здійснення платежів з
погашення та обслуговування місцевого
боргу та/або гарантованого місцевого боргу,
обумовлених договором між кредитором та
позичальником та/або правочином надання
місцевої
гарантії,
порушено
графік
платежів, що призвело до нарахування будьяких штрафних санкцій, до погашення такої
простроченої заборгованості та сплати усіх
нарахованих штрафних санкцій.
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Пункт 2 розділу І доповнити абзацом
чотирнадцятим такого змісту:
«У разі недотримання центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, центральним
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування
бюджетних
коштів
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 163 цієї
статті, такі органи несуть відповідальність у
порядку визначеному законом.».
-89- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)
3. Пункт 8 частини першої статті 87
Бюджетного кодексу України (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2010 р., № 50, ст. 572)
доповнити підпунктом "з":
з) програми та заходи, що здійснюються
державними організаціями (установами,
закладами) охорони здоров'я Національної
академії
медичних
наук,
Державною
науковою установою «Науково-практичний
центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами
-90- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«… У частині першій статті 89:
1) у пункті 2:
в абзаці другому підпункту «б» слова і
цифри «міська рада з населенням більше 50
тисяч» замінити словами «міська, селищна,
сільська рада»;
підпункт
«д»
доповнити
словами
«включаючи мистецькі школи»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5)
державні
культурно-освітні
та
театрально-видовищні програми (сільські,
селищні та міські палаци і будинки культури,

Висновки, обґрунтування

Враховано
В уточненій редакції з
метою
врегулювання
порушеного питання для
подібних
медичних
закладів та забезпечення
узгодження із законом
про державний бюджет на
2022 рік

Враховано
З уточненням редакції
в частині включення
мистецьких
шкіл
до
переліку
державних
культурно-освітніх
та
театрально-видовищних
програм

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Якщо протягом поточного та наступного
бюджетних періодів після погашення
простроченої заборгованості та сплати усіх
нарахованих штрафних санкцій відповідно
до абзацу першого цієї частини статті
допущено повторне порушення графіку
платежів у процесі здійснення платежів з
погашення та обслуговування місцевого
боргу та/або гарантованого місцевого боргу,
що призвело до нарахування будь-яких
штрафних
санкцій,
Верховна
Рада
Автономної Республіки Крим, відповідні
обласна та міська ради не мають права
здійснювати нові місцеві запозичення та
надавати місцеві гарантії протягом трьох
наступних бюджетних періодів».
18. Частину третю статті 75 викласти в
такій редакції:
«3. Організаційно-методологічні засади
складання бюджетних запитів головними
розпорядниками
бюджетних
коштів
(включаючи типову форму бюджетного
запиту)
визначаються
Міністерством
фінансів України.
Місцеві фінансові органи з урахуванням
особливостей складання проектів місцевих
бюджетів
доводять
до
головних
розпорядників бюджетних коштів інструкції
з підготовки бюджетних запитів».
19. У статті 75-1:
1) абзац другий частини першої викласти
в такій редакції:
«Організаційно-методологічні
засади
складання бюджетних пропозицій та
прогнозу місцевого бюджету (включаючи
форму бюджетної пропозиції та типову
форму прогнозу місцевого бюджету)
визначаються
Міністерством
фінансів
України»;
2) у частині четвертій:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади,
бібліотеки, театри, музеї, виставки, центри
культурних послуг, студії, інші заклади
культури, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано статус
академічних,
національних),
зоопарки
комунальної власності».
/для приведення у відповідність із Законом
від 29.04.2021 № 1432-IX «Про внесення змін
до Закону України «Про культуру» щодо
загальних
засад
надання
населенню
культурних послуг» (з урахуванням положень
законопроекту № 4692), а також технікоюридичні уточнення для узгодження з
нормами Бюджетного кодексу – за
ініціативою Уряду (законопроект № 6062)/
-91- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Пункт 8 частини першої статті 91
доповнити словами «включаючи заходи із
залучення населення до фізичної активності
та занять спортом».
/на виконання пункту 269 Плану
законопроектної роботи Верховної Ради
України на 2021 рік (затвердженого
Постановою ВРУ від 02.02.2021 № 1165-IX)
та Указу Президента України від 17.12.2020
№ 574 «Про започаткування соціального
проєкту «Активні парки – локації здорової
України»
–
за
ініціативою
Уряду
(законопроект №5418)/
-92- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… В абзаці першому частини першої
статті 103-1 слова «спеціального фонду
державного бюджету» замінити словами
«державного дорожнього фонду».

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

а) в абзацах першому і другому слова
«пропозицій до прогнозу місцевого
бюджету» замінити словами «бюджетних
пропозицій»;
б) після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Головні розпорядники бюджетних
коштів
забезпечують
своєчасність,
достовірність та зміст поданих місцевому
фінансовому
органу
бюджетних
пропозицій, які мають містити всю
інформацію, необхідну для їх аналізу,
відповідно до вимог місцевого фінансового
органу».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і
п’ятим;
в) в абзаці четвертому слова «пропозицій
до прогнозу місцевого бюджету» замінити
словами «бюджетних пропозицій»;
г) в абзаці п’ятому слово «пропозицій»
замінити словами «бюджетних пропозицій».
20. Частину п’яту статті 78 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«У разі зміни місцезнаходження суб’єкта
господарювання та його реєстрації як
платника
податків
за
новим
місцезнаходженням сплата визначених
податковим
законодавством
загальнодержавних податків і зборів, які
розподіляються
між
державним
та
місцевими бюджетами, та місцевих податків
і зборів здійснюється за місцем попередньої
реєстрації платника податків до закінчення
поточного бюджетного періоду».
У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім.
21. Пункт 8 частини першої статті 87
доповнити підпунктом "з" такого змісту:
«з) державні програми та заходи у сфері
охорони здоров’я, що здійснюються
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/техніко-юридичне
уточнення
для
ідентичності формулювання з відповідною
відсильною нормою/

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

державними
установами,
державними
науковими установами охорони здоров’я,
які належать відповідно до сфери
управління Національної академії наук
України, Національної академії медичних
наук України, Державного управління
справами, державними закладами охорони
здоров’я, які належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
та
реалізує
державну політику у сфері охорони
здоров’я,
та
центрального
органу
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері соціальної політики, у разі, якщо такі
заклади не уклали з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державних фінансових
гарантій
медичного
обслуговування
населення,
договір
про
медичне
обслуговування населення за програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення».
22. У частині першій статті 89:
1) в абзаці другому підпункту «б» пункту
2 слова і цифри «міська рада з населенням
більше 50 тисяч» замінити словами «міська,
селищна, сільська рада»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) державні культурно-освітні та
театрально-видовищні програми (сільські,
селищні та міські палаци і будинки
культури, клуби, центри дозвілля, інші
клубні заклади, бібліотеки, театри, музеї,
виставки, центри культурних послуг,
мистецькі школи, студії, інші заклади
культури, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано статус
академічних,
національних),
зоопарки
комунальної власності».
23. Пункт 8 частини першої статті 91
доповнити словами «включаючи заходи із
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

залучення населення до фізичної активності
та занять спортом».
24. У частині першій статті 100:
абзац третій виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Зміна обсягу надходжень податку на
прибуток підприємств та податку на доходи
фізичних осіб за відповідний бюджетний
період, у тому числі у разі зміни
місцезнаходження суб’єкта господарювання
та його реєстрації як платника податків за
новим місцезнаходженням, повинна бути
підтверджена органами стягнення».
25. В абзаці першому частини першої
статті 103-1 слова «спеціального фонду
державного бюджету» замінити словами
«державного дорожнього фонду».

34

-93- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити
пунктом 3 такого змісту:
«3. Частину першу статті 116 доповнити
пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1)
недотримання
центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, центральним
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування
бюджетних
коштів
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 16-3
частини першої статті 64 цього Кодексу;»»
/поправка взаємопов’язана зі змінами до
статті 64 (щодо доповнення частиною
третьою в частині порядку понесення
відповідальності
держорганами).

При цьому уточнено
редакцію
бюджетного
правопорушення,
викладеного у пункті 11
статті 116 Кодексу, за яке
згідно з Кодексом про
адміністративні
правопорушення
передбачена
відповідальність у вигляді
штрафних санкцій на
посадових осіб

26. У частині першій статті 116:
пункт 1 після слів «даних до» доповнити
словами «бюджетних пропозицій та»;
пункт 2 після слів «термінів подання»
доповнити словами «бюджетних пропозицій
та»;
пункт 11 доповнити словами «та
термінів»;
пункт
16-1
доповнити
словами
«(включаючи порядки та умови надання
субвенцій)».
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Закріплення
порядку
понесення
відповідальності Державною податковою
службою України та Держказначейством за
недотримання
автоматичного
режиму
зарахування акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування/.
-94- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

35

Розділ І доповнити новим пунктом такого
змісту:
«3. Частину першу статті 116 доповнити
пунктом 101 такого змісту:
«101) недотримання центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центральним орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
казначейського
обслуговування
бюджетних
коштів
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 163
частини першої статті 64 цього Кодексу;».
-95- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… Частину другу статті 120 після слова
«днів» доповнити словами «або до усунення
порушення бюджетного законодавства».
/з
метою
підвищення
фінансової
дисципліни розпорядників бюджетних коштів
– за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-96- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

27. Частину другу статті 120 після слова
«днів» доповнити словами «або до усунення
порушення бюджетного законодавства».
Відхилено
При цьому уточнено
редакцію
бюджетного
правопорушення,
викладеного у пункті 11
статті 116 Кодексу, за яке
згідно з Кодексом про
адміністративні
правопорушення
передбачена
відповідальність у вигляді
штрафних санкцій на
посадових осіб
Враховано

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити
пунктом такого змісту:
«___Частину першу статті 121 доповнити
абзацом другим такого змісту
«Орган
державної
влади,
який
відшкодував шкоду, завдану фізичній чи
юридичній особі внаслідок незаконних дій
посадової особи та сплатив суму штрафу за
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Висновки, обґрунтування

порушення бюджетного законодавства, має
право зворотньої вимоги до такої винної
особи у повному розмірі виплаченої шкоди та
суми штрафу.». » /поправка взаємопов’язана
зі змінами до статті 64 (щодо доповнення
частиною третьою в частині порядку
понесення відповідальності держорганами).
Закріплення
порядку
понесення
відповідальності Державною податковою
службою України та Держказначейством за
недотримання
автоматичного
режиму
зарахування акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування/.
-97- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«4. Частину першу статті 121 доповнити
абзацом другим такого змісту:
«Орган
державної
влади,
який
відшкодував шкоду, завдану фізичній чи
юридичній особі внаслідок незаконних дій
посадової особи та сплатив суму штрафу за
порушення бюджетного законодавства, має
право зворотньої вимоги до такої винної
особи у повному розмірі виплаченої шкоди та
суми штрафу.».
-98- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити
пунктом такого змісту:
«___Пункт 2 частини першої статті 123
викласти в такій редакції:
«2) несвоєчасність подання звітності про
виконання бюджетів та недотримання
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 16-3
частини першої статті 64 цього Кодексу у
вигляді штрафу у розмірі ста неоподаткованих
мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі
0,1 відсотка суми простроченого платежу за
кожний день прострочення, який стягується з
рахунку органу, що здійснив порушення

/таке положення не
може бути реалізовано,
оскільки в Бюджетному
кодексі немає вказаних у
пропозиції нового пункту
16-3 частини 1 статті 64 і
нового
пункту
10-1
частини 1 статті 116, при
цьому накладання санкцій
у вигляді штрафів не є
предметом регулювання
Бюджетного кодексу, а
також таке положення не
містить
механізму

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

28. Частину першу статті 124 доповнити
абзацом другим такого змісту:
«Рішення, прийняте територіальним
органом Казначейства України, може бути
оскаржено також у Казначействі України
протягом строку, визначеного абзацом
першим цієї частини статті. За результатами
оскарження Казначейство України має
право скасовувати рішення територіальних
органів
Казначейства
України
про
застосування заходів впливу за порушення
бюджетного законодавства».
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бюджетного законодавства, визначеного
пунктом 10-1 частини першої статті 116 цього
Кодексу, до відповідного бюджету місцевого
самоврядування;».
/поправка взаємопов’язана зі змінами до
статті 64 (щодо доповнення частиною
третьою в частині порядку понесення
відповідальності
держорганами).
Закріплення
порядку
понесення
відповідальності Державною податковою
службою України та Держказначейством за
недотримання
автоматичного
режиму
зарахування акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування/.
-99- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«5. Пункт 2 частини першої статті 123
викласти в такій редакції:
«2) несвоєчасність подання звітності про
виконання бюджетів та недотримання
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 163
частини першої статті 64 цього Кодексу у
вигляді штрафу у розмірі ста неоподаткованих
мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі
0,1 відсотка суми простроченого платежу за
кожний день прострочення, який стягується з
рахунку органу, що здійснив порушення
бюджетного законодавства, визначеного
пунктом 101 частини першої статті 116 цього
Кодексу, до відповідного бюджету місцевого
самоврядування;».
-100- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«... Частину першу статті 124 доповнити
абзацом другим такого змісту:
«Рішення,
прийняте
територіальним
органом Казначейства України, може бути

Висновки, обґрунтування

накладення
санкцій/

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідних

Відхилено

Враховано
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оскаржено також у Казначействі України
протягом строку, визначеного абзацом
першим цієї частини статті. За результатами
оскарження Казначейство України має право
скасовувати рішення територіальних органів
Казначейства України про застосування
заходів впливу за порушення бюджетного
законодавства».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062)/
-101- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положеннями такого
змісту:
«…Розділ VI доповнити пунктом 17-4
такого змісту:
«17-4. Установити, що надходження
нарахованих сум за останній звітний
(податковий) період 2021 року, податкового
боргу, повернення помилково або надміру
сплачених сум акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів (тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну) зараховуються (здійснюються) до/з
відповідного місцевого бюджету у порядку та
на умовах, які діяли до 1 січня 2022 року».
/для
унормування
питання
щодо
перехідних платежів 2021 р. з такого
податку/
-102- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«… У пункті 26 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення»:
слова «Закону України «Про професійнотехнічну освіту» замінити словами «Закону
України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту»;
слова і цифри «частини першої статті 21
Закону України «Про військовий обов’язок і

Висновки, обґрунтування

Враховано
З уточненням редакції
в
частині
заміни
останнього
звітного
податкового
періоду,
оскільки положення щодо
зміни
механізму
зарахування
акцизного
податку
пропонується
ввести в дію з 01.04.2022

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

29. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні
положення»:
1) доповнити пунктами 3-7 і 17-4 такого
змісту:
«3-7. Установити, що до 31 грудня 2024
року положення частини третьої статті 18 та
частини першої статті 74 цього Кодексу не
застосовуються при здійсненні Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
обласними та міськими радами місцевих
внутрішніх
запозичень
для
термомодернізації будівель на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України.
Дозволити
обласним
державним
адміністраціям,
що
набули
статусу
військово-цивільних адміністрацій, в особі
їх
керівників
здійснювати
місцеві
запозичення для термомодернізації будівель
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, відповідно до порядку здійснення
місцевих запозичень, передбаченого цим
Кодексом для обласних рад»;
«17-4. Установити, що надходження
нарахованих сум за останній звітний
(податковий) період (березень 2022 року),
податкового
боргу
та
повернення
помилково або надміру сплачених сум до 31
березня 2022 року включно з акцизного
податку
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів – тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну
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військову службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 38, ст. 324)» замінити
словами і цифрами «частини першої статті 21
та частини дванадцятої статті 29 Закону
України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 29,
ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25)»;
слова і цифри «абзаців третього і
четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу I
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
удосконалення
оборонно-мобілізаційних
питань під час проведення мобілізації»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 29, ст. 942);» виключити;
слова і цифри «статті 9-1, абзаців першого
і другого пункту 2 статті 15 Закону України
«Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 15, ст. 190)» замінити словами і цифрами
«статей 9-1, 11, 12, абзаців першого і другого
пункту 2 статті 15 Закону України «Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 15, ст. 190 із наступними змінами)»;
слова і цифри «частини сьомої статті 21
Закону України «Про Національну гвардію
України» замінити словами і цифрами
«частин п’ятої та сьомої статті 21 Закону
України «Про Національну гвардію України»;
після слів і цифр «(Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594),»
доповнити словами і цифрами «статей 1, 9, 40
і 48-1 Житлового кодексу Української РСР
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р.,
додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої
статті 23 Закону України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України»
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

зараховуються
(здійснюються)
до/з
відповідного місцевого бюджету у порядку
та на умовах, які діяли до 1 квітня 2022
року»;
2) у пункті 26:
слова «Закону України «Про професійнотехнічну освіту» замінити словами «Закону
України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту»;
слова і цифри «частини першої статті 21
Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324)»
замінити словами і цифрами «частини
першої статті 21 та частини дванадцятої
статті 29 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст.
25)»;
слова і цифри «абзаців третього і
четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу I
Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення
оборонно-мобілізаційних
питань під час проведення мобілізації»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 29, ст. 942)» виключити;
слова і цифри «статті 9-1, абзаців
першого і другого пункту 2 статті 15 Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 15, ст. 190)» замінити словами і цифрами
«статей 9-1, 11, 12, абзаців першого і
другого пункту 2 статті 15 Закону України
«Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 15, ст. 190 із наступними змінами)»;
слова і цифри «частини сьомої статті 21
Закону України «Про Національну гвардію
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Висновки, обґрунтування

№ 30, ст. 409; 2017 р., № 2, ст. 25); частин
третьої, сьомої та одинадцятої статті 119
Кодексу
цивільного
захисту
України
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 34 — 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону
України
«Про
Національну
поліцію»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р.,
№ 40 — 41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25);
Закону України «Про пробацію» (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93);
Закону України «Про розвідку» (Офіційний
вісник України, 2020 р., № 86, ст. 2761);
Закону України «Про основи національного
спротиву» (Офіційний вісник України, 2021
р., № 62, ст. 3894);»;
після слів і цифр «Закону України від 14
жовтня 2014 року «Про прокуратуру»
доповнити словами і цифрами «, абзацу
другого частини п’ятої статті 4 та абзацу
другого частини третьої статті 10 Закону
України «Про державні фінансові гарантії
медичного
обслуговування
населення»
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 5, ст. 31)».
/за ініціативою Уряду (законопроект №
6062) – для узгодження з положеннями і
показниками законопроекту № 6000//

38
39

України» замінити словами і цифрами
«частин п’ятої та сьомої статті 21 Закону
України «Про Національну гвардію
України»;
після слів і цифр «(Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594)»
доповнити словами і цифрами «статей 1, 9,
40 і 48-1 Житлового кодексу Української
РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983
р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої
статті 23 Закону України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України»
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№ 30, ст. 409; 2017 р., № 2, ст. 25); частин
третьої, сьомої та одинадцятої статті 119
Кодексу цивільного захисту України
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 34 — 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону
України «Про Національну поліцію»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р.,
№ 40 — 41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25);
Закону України «Про пробацію» (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст.
93); Закону України «Про розвідку»
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 86,
ст. 2761); Закону України «Про основи
національного спротиву» (Офіційний вісник
України, 2021 р., № 62, ст. 3894)»;
після слів і цифр «Закону України від 14
жовтня 2014 року «Про прокуратуру»
доповнити словами і цифрами «абзацу
другого частини п’ятої статті 4 та абзацу
другого частини третьої статті 10 Закону
України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення»
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 5, ст. 31)».
ІІ. Прикінцеві положення

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

-103- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування,
крім:
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“1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Податкового кодексу
України в частині зміни механізму
адміністрування
акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів з
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах.”
/приведення у відповідність термінів
набрання чинності змін із положеннями
проекту змін до Податкового кодексу (р.н. №
5600)/.
-104- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

40

2. Кабінету Міністрів України:

Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Податкового кодексу
України в частині зміни механізму
адміністрування
акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів з
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах.”.
-105- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 2 розділу ІI законопроекту викласти
у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у
двотижневий строк з дня опублікування цього
Закону визначити порядок реалізації частини
третьої статті 64 Бюджетного кодексу
України».
/техніко-юридичне
уточнення
для
прискорення
затвердження
необхідних
нормативно-правових актів Уряду щодо
реалізації
відповідних
положень
законопроекту/

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

абзацу другого підпункту 1 та підпункту
3 пункту 15 розділу І цього Закону, які
вводяться в дію з 1 квітня 2022 року;
абзацу четвертого підпункту 1 та абзаців
п'ятого і шостого підпункту 2 пункту 10,
абзаців четвертого і п'ятого пункту 11
розділу І цього Закону, які вводяться в дію з
1 січня 2023 року.
2. Частину другу статті 21 Закону
України «Про міжнародні договори
України» (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 50, ст. 540) після слів
«багатосторонніх міжнародних договорів
України»
доповнити
словами
«та
двосторонніх
міжнародних
договорів
України з міжнародними фінансовими
організаціями».

3. Кабінету Міністрів України у
двотижневий строк з дня опублікування
цього Закону визначити порядок реалізації
частини третьої статті 64 Бюджетного
кодексу України.
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41

у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

42
43
44

45

46

Пропозиції та поправки до проекту

-106- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В частині 2 розділу ІІ проекту вираз «у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:» замінити на «до дня введення в
дію цього Закону»

прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
-107- Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)
Доповнити частину 2 розділу ІІ проекту
виразом «забезпечити проведення регулярних
перевірок вірності здійснення розрахунків, що
проводяться центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, тому числі і за зверненням
представників
органів
місцевого
самоврядування».
-108- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д. Гевко В. Л.
(р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390),
Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326), Н.д.
Трухін О. М. (р.к. №255), Н.д. Батенко Т. І.
(р.к. №324), Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Задорожній М. М. (р.к. №363), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к.
№96), Н.д. Кіссе А. І. (р.к. №343), Н.д. Лаба
М. М. (р.к. №276), Н.д. Лунченко В. В. (р.к.
№277), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д. Пасічний О.
С. (р.к. №328), Н.д. Пуртова А. А. (р.к.
№422), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к. №78),
Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322), Н.д.
Северин С. С. (р.к. №254), Н.д. Тістик Р. Я.

Відхилено

Відхилено
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(р.к. №107), Н.д. Урбанський А. І. (р.к.
№344)
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим
пунктом такого змісту:
"__.У частині чотирнадцятій статті 7
Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 5-6, ст. 30): у пункті 1
слова «останнього року» замінити словами
«останніх п’яти років»; у пунктах 5, 6 слова
«останнього
року»
замінити
словами
«останніх трьох років» ".
-109- Н.д. Арістов Ю. Ю. (р.к. №41), Н.д.
Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д. Гевко В. Л.
(р.к. №368), Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390),
Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326), Н.д.
Трухін О. М. (р.к. №255), Н.д. Батенко Т. І.
(р.к. №324), Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251), Н.д. Кузбит Ю.
М. (р.к. №307), Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к.
№96), Н.д. Кіссе А. І. (р.к. №343), Н.д. Лаба
М. М. (р.к. №276), Н.д. Люшняк М. В. (р.к.
№367), Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328), Н.д. Пуртова А.
А. (р.к. №422), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к.
№78), Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322), Н.д.
Северин С. С. (р.к. №254), Н.д. Тістик Р. Я.
(р.к. №107), Н.д. Урбанський А. І. (р.к.
№344)
Розділ ІІ законопроекту "Прикінцеві
положення" доповнити новим пунктом такого
змісту:
"__. У Податковому кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№№ 13 – 17, ст. 112) підрозділ 2 розділу XX
"Перехідні положення" кодексу доповнити
новим пунктом 80 такого змісту: 80.
Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, операції з
надання послуг повітряного транспорту щодо
внутрішнього перевезення пасажирів та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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багажу (код 51.10.11 та 51.10.12 Державного
класифікатора продукції та послуг ДК
016:2010), оподатковуються податком на
додану вартість за ставкою у розмірі 7
відсотків".
-110- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Внести до тексту законопроекту необхідні
техніко-юридичні та редакційні поправки,
включаючи
поправки,
спрямовані
на
забезпечення узгодженості його положень з
урахуванням врахованих пропозицій.
-111- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)
Розділ І проекту Закону доповнити
положенням такого змісту:
«У пункті 26 частини другої статті 29
слова «, та плата за одержання контрольних
марок» виключити».
Обґрунтування: Верховною Радою України
прийнято Закон України від 15.12.2021 №
1965 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скасування
маркування
контрольними
марками
примірників
аудіовізуальних
творів,
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних», який набрав чинності 05.01.2022.
Цим Законом визнано таким, що втратив
чинність,
Закон
України
«Про
розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних», яким передбачалося
обов’язкове
маркування
контрольними
марками примірників аудіовізуальних творів.
При цьому, за одержання контрольних марок
заявники сплачували плату у розмірі,
встановленому законом, яка зараховувалася
до Державного бюджету України. У зв’язку із
цим
виникла
необхідність
внесення
відповідних змін до статті 29 Бюджетного
кодексу України.
-112- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано

Відхилено
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Абзац 8 пункту 11, пункт 17 Розділу І
Законопроекту, в редакції запропонованій
Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету до другого читання, виключити.
Розділ І Законопроекту доповнити
пунктом такого змісту:
«__. У пункті 56 частини другої статті 29,
пункті 5 частини першої статті 71 слова
“несільськогосподарського
призначення”
виключити».
-113- Н.д. Саламаха О. І. (р.к. №322)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 розділу І законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"__) доповнити пунктом 4-5 такого змісту:
4-5) 33 відсотки рентної плати за
користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового
конденсату з родовищ, що повністю, або
частково знаходяться в межах населеного
пункту та тривалість експлуатації яких
перевищує 100 (сто) років, що зараховується
за місцезнаходженням (місцем видобутку)
відповідних природних ресурсів";
Доповнити
законопроект
новими
пунктами такого змісту:
"__. Пункт 5-1 частини другої статті 29
доповнити словами "та рентної плати за
користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового
конденсату з родовищ, що повністю, або
частково знаходяться в межах населеного
пункту та тривалість експлуатації яких
перевищує 100 (сто) років, яка зараховується
до загального фонду державного бюджету в
обсязі 65 відсотків;
__. Пункт 4-1 частини першої статті 66
після слів "газового конденсату" доповнити
словами "в тому числі з родовищ, що повністю
або частково знаходяться в межах населеного
пункту та тривалість експлуатації яких
перевищує 100 (сто) років".

81

№

50

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-114- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Враховано

Частину сьому статті 74 викласти у такій
редакції:
«7. Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, відповідні обласна та міська ради не
мають права здійснювати у поточному
бюджетному періоді нові місцеві запозичення
та надавати місцеві гарантії якщо у процесі
здійснення платежів з погашення та
обслуговування
місцевого
боргу
та
гарантованого місцевого боргу, обумовлених
договором між кредитором та позичальником
та/або правочином надання місцевої гарантії,
порушено графік платежів, що призвело до
нарахування будь-яких штрафних санкцій, до
погашення такої простроченої заборгованості
та сплати усіх нарахованих штрафних
санкцій. Якщо протягом поточного та
наступного бюджетного періоду після
погашення простроченої заборгованості та
сплати усіх нарахованих штрафних санкцій
відповідно до абзацу першого цієї частини
статті, допущене повторне порушення графіку
платежів у процесі здійснення платежів з
погашення та обслуговування місцевого боргу
та гарантованого місцевого боргу, що
призвело до нарахування будь-яких штрафних
санкцій,
Верховна
Рада
Автономної
Республіки Крим, відповідні обласна та міська
ради не мають права здійснювати нові місцеві
запозичення та надавати місцеві гарантії
протягом трьох наступних бюджетних
періодів.»
Розділ VI "Прикінцеві та перехідні
положення" доповнити новим пунктом 3-7
такого змісту:
«3-7. Установити, що на місцеві внутрішні
запозичення для термомодернізації будівель,
здійсненні до 31 грудня 2024 року Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
обласними та міськими радами на умовах,

з техніко-юридичними
правками
(зокрема щодо викладу
першого речення нового
пункту 3-7 розділу VI у
такій
редакції:
«Установити, що до 31
грудня
2024
року
положення
частини
третьої статті 18 та
частини першої статті 74
цього
Кодексу
не
застосовуються
при
здійсненні
Верховною
Радою
Автономної
Республіки
Крим,
обласними та міськими
радами
місцевих
внутрішніх
запозичень
для
термомодернізації
будівель
на
умовах,
визначених
Кабінетом
Міністрів України»)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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51

визначених Кабінетом Міністрів України, не
застосовуються положення частини третьої
статті 18 та частини першої статті 74 цього
Кодексу. Дозволити обласним державним
адміністраціям, що набули статусу військовоцивільних адміністрацій, в особі їх керівників
здійснювати
місцеві
запозичення
для
термомодернізації будівель на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України,
відповідно до порядку здійснення місцевих
запозичень, передбаченого цим Кодексом для
обласних рад.».
-115- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

52

Розділ І Законопроекту, в редакції
запропонованій Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету до другого
читання, доповнити пунктом такого змісту:
«Пункт 2 частини першої статті 123
викласти в такій редакції:
«2) несвоєчасність подання звітності про
виконання бюджетів та недотримання
автоматичного
режиму
зарахування
акцизного податку до бюджетів місцевого
самоврядування, визначеного пунктом 16-3
частини першої статті 64 цього Кодексу у
вигляді штрафу у розмірі ста неоподаткованих
мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі
0,1 відсотка суми простроченого платежу за
кожний день прострочення, який стягується з
рахунку органу, що здійснив порушення
бюджетного законодавства, визначеного
пунктом 10-1 частини першої статті 116 цього
Кодексу, до відповідного бюджету місцевого
самоврядування;».
-116- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
/таке положення не
може бути реалізовано,
оскільки в Бюджетному
кодексі немає вказаних у
пропозиції нового пункту
16-3 частини 1 статті 64 і
нового
пункту
10-1
частини 1 статті 116, при
цьому накладання санкцій
у вигляді штрафів не є
предметом регулювання
Бюджетного кодексу, а
також таке положення не
містить
механізму
накладення відповідних
санкцій/

Враховано

Розділ ІІ законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
«… Частину другу статті 21 Закону
України «Про міжнародні договори України»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 50, ст. 540) після слів «багатосторонніх
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

міжнародних договорів України» доповнити
словами «та двосторонніх міжнародних
договорів
України
з
міжнародними
фінансовими організаціями».
Обґрунтування: На сьогодні питання
здійснення
офіційного
перекладу
двосторонніх міжнародних договорів з
міжнародними фінансовими організаціями не
врегульовано. Відповідно до Закону України
«Про міжнародні договори України» МЗС
здійснює офіційний переклад на українську
мову лише багатосторонніх міжнародних
договорів України. З метою здійснення
заходів з набрання чинності міжнародними
договорами з МФО центральні органи
виконавчої влади здійснюють переклад
двосторонніх договорів самостійно або з
залученням третьої сторони, внаслідок чого
на розгляд Верховної Ради в порушення вимог
законодавства вносяться на розгляд закони
про ратифікацію двосторонніх міжнародних
договорів з неофіційними перекладами, які
містять граматичні, стилістичні помилки
та юридичні неузгодженості, що, як правило,
призводить до затримок з ратифікацією ряду
міжнародних договорів України з МФО. Як
результат, на сьогодні існують затримки з
ратифікацією: Гарантійної угоди між
Україною та МБРР - проект «Додаткове
фінансування для протидії COVID-19 в
рамках
Проекту
доступу
до
довготермінового
фінансування»
(обсяг
кредиту – 100 млн дол. США); Фінансової
угоди між Україною та ЄІБ – проект
«Міський громадський транспорт України 2»
(обсяг кредиту – 200 млн євро); Фінансової
угоди між Україною та ЄІБ – проект «Східна
Україна:
воз’єднання,
відновлення,
відродження (3В) (обсяг кредиту – 100 млн
євро). Зволікання із набранням чинності
зазначеними міжнародними договорами має
наслідком
відсутність
доступу
до
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Пропозиції та поправки до проекту

довгострокового пільгового фінансування для
підтримки малого та середнього бізнесу, на
заходи з відновлення Східної України, а
також блокує можливість органів місцевого
самоврядування
розвивати
міський
громадський транспорт.
-117- Н.д. Драбовський А. Г. (р.к. №227)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

доповнити розділ ІІ законопроекту новим
пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального" (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із
наступними змінами) статтю 16 викласти в
такій редакції:
Стаття 16. Контроль за виробництвом і
торгівлею спиртом етиловим, коньячним і
плодовим та зерновим дистилятом, спиртом
етиловим ректифікованим виноградним,
спиртом етиловим ректифікованим плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними напоями та тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, і пальним
Субʼєкт господарювання – виробник або
імпортер, алкогольних виробів, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, або пального, а також
субʼєкт господарювання, повʼязаний з ними
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної
конкуренції", має право:
вироблюваних або імпортованих ним
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального від їх фальсифікації
(підроблення) та незаконного обігу;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

надсилати запит до державних органів
щодо перевірки фактів фальсифікації та
незаконності обігу власної продукції, що
здійснюється субʼєктами господарювання та
фізичними особами на митній території
України в порядку, передбаченому цією
статтею (державний орган, до якого звернувся
субʼєкт
господарювання,
зобовʼязаний
терміново провести перевірку відповідності
продукції оригіналу та/або законності обігу
продукції в присутності представника
ініціатора перевірки);
впроваджувати та модифікувати системи
відстеження власної продукції, вимагати в
субʼєктів господарювання, які володіють
ліцензіями на право оптової торгівлі,
виконання зобовʼязань щодо використання
системи відстеження в господарській
діяльності таких субʼєктів господарювання
(система відстеження, у разі її впровадження,
має забезпечити можливість збору та надання
інформації за кожною операцією з реалізації
(постачання) та переміщення тютюнових
виробів в електронній формі на запит щодо
надання відомостей про рух тютюнових
виробів).
Субʼєкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, повинен забезпечити
впровадження та використання системи
відстеження під час реалізації (постачання)
тютюнових
виробів
та/або
іншого
переміщення тютюнових виробів субʼєктам
господарювання, які володіють ліцензією на
право оптової та/або роздрібної торгівлі
тютюновими виробами.
Якщо виробник, імпортер тютюнових
виробів
або
субʼєкт
господарювання,
повʼязаний з ними відносинами контролю у
розумінні статті 1 Закону України "Про захист
економічної конкуренції", має підстави
вважати, що субʼєкт господарювання, який
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

отримує продукцію та володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами, не виконує вимоги щодо
відстеження руху тютюнових виробів, які
передбачені цією статтею, він має право
надсилати такому субʼєкту господарювання
запит щодо надання відомостей про рух
тютюнових виробів та витребовувати:
копії документів, які підтверджують
впровадження системи відстеження у
діяльності субʼєкта господарювання, у тому
числі наявність обладнання для сканування
ідентифікаційного маркування продукції;
копії
первинних
документів,
що
підтверджують здійснення господарських
операцій з власною продукцією не більше, ніж
за 1095 днів, що передують даті надсилання
запиту (копії таких документів надаються з
вилученням інформації про рух продукції
інших виробників, імпортерів та/або субʼєктів
господарювання,
повʼязаних
з
ними
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної
конкуренції");
електронний звіт про обсяги реалізації
(постачання)
та
переміщення
власної
продукції із зазначенням обсягу реалізації
(постачання) тютюнових виробів у оптовій та
роздрібній мережах по кожній області.
Запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів надсилається за місцезнаходженням
субʼєкта господарювання, який отримує
продукцію.
Субʼєкт господарювання, який отримав
запит щодо надання відомостей про рух
тютюнових виробів, зобовʼязаний надавати
відповідь на запит разом із копіями
запитуваних документів протягом 15 робочих
днів з дня, наступного за днем отримання
запиту.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
або субʼєкт господарювання, повʼязаний з
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ними відносинами контролю у розумінні
статті 1 Закону України "Про захист
економічної
конкуренції",
має
право
мотивовано призупиняти та вимагати від
своїх контрагентів призупинити реалізацію
(постачання) тютюнових виробів субʼєкту
господарювання, якому було надіслано запит
щодо надання відомостей про рух тютюнових
виробів, а також має право не виконувати та
вимагати від своїх контрагентів не виконувати
нові замовлення на постачання тютюнових
виробів такому субʼєкту господарювання, у
разі наявності однієї з підстав:
такий субʼєкт господарювання не надав
інформацію на запит щодо надання
відомостей про рух тютюнових виробів;
за результатами аналізу інформації від
такого субʼєкта господарювання виявлено
його
невідповідність
вимогам
щодо
відстеження руху тютюнових виробів,
передбачених цією статтею;
інформація
такого
субʼєкта
господарювання про рух тютюнових виробів
не охоплює весь обсяг тютюнових виробів,
зазначених у запиті щодо надання відомостей
про рух тютюнових виробів, відвантажених
такому
субʼєкту
господарювання
(за
виключенням
задокументованих
фактів
втрати,
пошкодження
або
знищення
продукції);
обсяг
замовлення
такого
субʼєкта
господарювання більше ніж на 20 відсотків
перевищує
середній
обсяг
закупівель
тютюнових
виробів
цим
субʼєктом
господарювання протягом календарного
місяця
(окрім
випадку
надання
документального
підтвердження
обсягу
попиту на продукцію);
за результатами аналізу інформації від
такого субʼєкта господарювання виявлено, що
запаси тютюнових виробів у місцях
зберігання субʼєкта господарювання на 20
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відсотків перевищують обсяг, що за
звичайних умов реалізується ним протягом
місяця.
Право на здійснення дій, передбачених
попереднім пунктом цієї статті, надається
лише за умови попередження відповідного
субʼєкта господарювання про такі дії не менш,
ніж за 15 робочих днів до їх вчинення.
Повідомлення
щодо
мотивованого
призупинення
реалізації
(постачання)
тютюнових виробів та припинення виконання
нових замовлень на постачання тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
імпортером тютюнових виробів або субʼєктом
господарювання, що повʼязаний з ними
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної
конкуренції", за місцезнаходженням субʼєкта
господарювання, який отримує продукцію.
Виробник, імпортер тютюнових виробів,
субʼєкт господарювання, повʼязаний з ними
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної
конкуренції", або субʼєкт господарювання,
який виконує вимогу виробника, імпортера
тютюнових
виробів
або
субʼєкта
господарювання,
повʼязаного
з
ними
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної
конкуренції",
поновлює
реалізацію
(постачання)
тютюнових
виробів
та
прийняття
замовлень
на
постачання
тютюнових виробів субʼєкту господарювання,
який отримує продукцію, лише після
усунення таким субʼєктом господарювання
підстав, що призвели до призупинення цих
операцій".
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