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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 33
Бюджетного кодексу України щодо
уточнення інформації, яка подається
Національним банком України для
складання Бюджетної декларації

2
3

Пропозиції та поправки до проекту

-1- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)
У назві законопроекту слова «для
складання Бюджетної декларації» виключити.
/відповідна
інформація
НБУ
використовується при складанні не лише
Бюджетної декларації, а й проекту
державного бюджету/
-2- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У назві слова «уточнення інформації, яка
подається Національним банком України»
замінити словами «подання Національним
банком України інформації».

Висновки, обґрунтування

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 33
Бюджетного кодексу України щодо
подання інформації Національним банком
України

Враховано
/з
правкою/

редакційною

Верховна Рада України постановляє:
I. Абзаци перший – четвертий частини
третьої статті 33 Бюджетного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 50 – 51, ст. 572 із наступними змінами)
замінити одним абзацом такого змісту:

Реєстраційний № 5853

Верховна Рада України постановляє:
-3- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Враховано частково

Розділ І законопроекту викласти в такій
редакції:
«І. У частині третій статті 33 Бюджетного
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., № 50–51, ст. 572):
абзац другий викласти в такій редакції: «до
1 березня року, що передує плановому, –
інформацію про орієнтовний прогноз частини
прибутку до розподілу, яка підлягатиме

/в уточненій редакції з
урахуванням пропозицій
№4 і №6 та технікоюридичних правок/

I. Абзаци перший – четвертий частини
третьої статті 33 Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., № 50–51, ст. 572) замінити
одним абзацом такого змісту:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перерахуванню до державного бюджету, на
середньостроковий період»;
в абзаці третьому слова «прогнозні
монетарні показники і показники валютнокурсової політики» замінити словами
«інформацію про орієнтовні прогнозні
показники валютно-курсової політики»;
абзац четвертий виключити».
/уточнено щодо подання орієнтовних
показників валютно-курсової політики (що
використовуються при складанні Бюджетної
декларації та проекту бюджету у
розрахунках прогнозу податків і зборів,
ставки до яких законодавчо визначено у
валюті, та у розрахунках боргових
показників), а також для приведення у
відповідність до вимог нормопроектувальної
техніки та узгодження викладу з іншими
нормами Бюджетного кодексу/
-4- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)
Розділ перший законопроекту викласти в
такій редакції: «I. Абзаци перший – четвертий
частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., № 50 – 51, ст. 572 із наступними
змінами) замінити одним абзацом такого
змісту:
«3. Національний банк України до 1
березня року, що передує плановому, надає
Президенту України, Верховній Раді України
та Кабінету Міністрів України інформацію на
середньостроковий період про розрахунок
частини
прогнозованого
прибутку
до
розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до
державного бюджету, та прогнозні монетарні
показники і показники валютно-курсової
політики, у тому числі обмінний курс гривні у
середньому за рік та на кінець року.».
-5- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково
/в уточненій редакції з
урахуванням пропозицій
№3 і №6 та технікоюридичних правок/

Відхилено

Розділ 1 виключити.
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№

4

Редакція, прийнята в першому читанні

«3. Національний банк щороку, до 1
березня,
надає
Президенту
України,
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України
інформацію,
необхідну
для
складання Бюджетної декларації, про
орієнтовний прогноз частини прибутку до
розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до
державного
бюджету.
Інформація,
передбачена цією частиною подається
Національним банком виключно в порядку
інформування».

Пропозиції та поправки до проекту

Обг.: Проектом пропонується надання
Національним банком України не чітко
визначеного переліку інформації, як це
передбачено чинною нормою, а «інформації,
необхідної
для
складання
Бюджетної
декларації». Враховуючи, що як у проекті, так
і чинним законодавством не визначено, яка
саме інформація необхідна для складання
Бюджетної декларації, такий підхід, не
повною мірою узгоджується із принципом
правової визначеності. Зокрема, зазначене
може призвести до ненадання/надання не у
повному обсязі Національним банком
України необхідної інформації та негативно
вплинути на ефективність його взаємодії із
відповідними державними органами у
формуванні та реалізації економічної
політики держави, об’єктивність складення
Бюджетної декларації, державного бюджету
тощо.
-6- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий розділу I викласти в такій
редакції:
"Національний банк до 1 березня року, що
передує плановому, подає Президенту
України, Верховній Раді України та Кабінету
Міністрів
України
інформацію
про
орієнтовний прогноз частини прибутку до
розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до
державного бюджету на середньостроковий
період, а також прогнозні монетарні
показники і показники валютно-курсової
політики на середньостроковий період, у тому
числі обмінний курс гривні у середньому за
рік та на кінець року."
-7- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
/в уточненій редакції з
урахуванням пропозицій
№3 і №4 та технікоюридичних правок/

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«3. Національний банк України до 1
березня року, що передує плановому,
подає Президенту України, Верховній Раді
України та Кабінету Міністрів України
інформацію про орієнтовний прогноз
частини прибутку до розподілу, яка
підлягатиме перерахуванню до державного
бюджету, на середньостроковий період, а
також
про
орієнтовні
прогнозні
показники валютно-курсової політики на
середньостроковий період (у тому числі
обмінний курс гривні у середньому за рік
та на кінець року)».
У зв'язку з цим абзаци п'ятий –
восьмий вважати відповідно абзацами
другим – п'ятим.

Абзац 2 розділу 1 виключити.
-8- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано частково

Абзац другий розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:

/в частині виключення
другого речення з редакції
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№

5

Редакція, прийнята в першому читанні

II. Прикінцеві положення

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«3. Національний банк щороку, до 1
березня,
надає
Президенту
України,
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України
інформацію,
необхідну
для
складання Бюджетної декларації, про
орієнтовний прогноз частини прибутку до
розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до
державного бюджету.».
-9- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)

відповідного положення,
прийнятій у І читанні/

Частину І проекту закону викласти в такій
редакції: I. Абзац перший частини третьої
статті 33 Бюджетного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 50 – 51, ст. 572 із наступними змінами)
викласти в такій редакції, залишивши без змін
наступні абзаци цієї частини:
«3. Національний банк щороку, до 1
березня,
надає
Президенту
України,
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України інформацію шляхом опублікування
на своєму сайті, необхідну для складання
Бюджетної декларації, про орієнтовний
прогноз розміру прибутку, який підлягатиме
перерахуванню до державного бюджету.
Інформація, передбачена цією частиною
подається Національним банком виключно в
порядку інформування. ».
-10- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

II. Прикінцеві положення

Розділ 2 виключити
6

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо окремих питань діяльності
Національного банку України".

-11- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 1 розділу II викласти у такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності одночасно
з набранням чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
окремих питань діяльності Національного
банку України».».
-12- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо окремих питань
діяльності Національного банку України".

Пункт 1 розділу 2 виключити.
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№

7

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Кабінету Міністрів України:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-13- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Абзац перший пункту 2 розділу II
доповнити словами «протягом трьох місяців з
дня набрання чинності цим Законом».

/доповнено словами "у
двомісячний строк з дня
опублікування
цього
Закону"/
Відхилено

-14- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Кабінету Міністрів України у
двомісячний строк з дня опублікування
цього Закону:

Пункт 2 розділу 2 виключити.
8
9

10

привести свої нормативно-правові акті у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Національному банку
України привести свої нормативно-правові
акті у відповідність із цим Законом.

-15- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У пункті 3 слово «Рекомендувати»
виключити.
-16- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Національному банку України
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Пункт 3 розділу 2 виключити.
11

-17- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Враховано

Внести до законопроекту необхідні
редакційні та техніко-юридичні поправки,
включаючи
поправки,
спрямовані
на
забезпечення узгодженості його положень з
урахуванням врахованих пропозицій.
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