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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 4100-д
(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект
Закон України
"Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

4

I.
Внести
до Бюджетного
кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., № 50—51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:

I. Внести до Бюджетного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:

5

1) пункти 2, 21 викласти в такій редакції:

6

“2) бюджети місцевого самоврядування —
обласні, районні бюджети, бюджети
територіальних громад;

7

21) бюджети територіальних громад —
бюджети територіальних громад сіл, їх
об’єднань, селищ, міст (сільські, селищні,
міські
бюджети),
міст
Києва
та
Севастополя;”;

2
3

1) пункт 2 викласти в такій редакції:
-1- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 1 пункту 1 розділу I /щодо змін
до п/п 2 і 2-1 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/
викласти в такій редакції:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) бюджети місцевого самоврядування –
бюджети сільських, селищних, міських
територіальних громад, а також бюджети
районів у містах (у разі утворення районних у
місті рад»;
2) пункт 2-1 виключити
-2- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

«2) бюджети місцевого самоврядування –
бюджети сільських, селищних, міських
територіальних громад, а також бюджети
районів у містах (у разі утворення районних
у місті рад)»;

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«2) бюджети територіальних громад –
бюджети територіальних громад сіл, селищ,

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

міст (у тому числі районів у містах), міст
Києва та Севастополя;».
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

8

9

Пропозиції та поправки до проекту

2) пункт 23 після слів “власні
надходження
бюджетних
установ)”
доповнити словами “, крім надходження у
вигляді майна бюджетної установи в
натуральній формі (активи), придбаного
(створеного) за рахунок коштів державного
або
місцевих
бюджетів,
отриманих
органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та іншими
бюджетними установами, які відповідно до
законодавства виконують функції з
управління об’єктами державної або
комунальної
власності,
у
межах
відповідного бюджету”;

У тексті законопроєкту слова «міською
територіальною громадою» у всіх відмінках
замінити словами «територіальною громадою
міста» у відповідному відмінку.
-4- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І /щодо змін
до п.23 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/
законопроекту виключити,
при цьому розділ І законопроекту
доповнити положенням такого змісту:
«_. Частину четверту статті 13 після абзацу
чотирнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Операції, пов’язані з безоплатною
передачею майна, придбаного (створеного) за
рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, між бюджетними установами
відображаються у бухгалтерському обліку в
установленому
порядку,
при
цьому
надходження у вигляді такого майна (в
натуральній
формі)
не
є
власними
надходженнями бюджетних установ».
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий –
двадцять другий вважати відповідно абзацами
шістнадцятим – двадцять третім».
-5- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроєкту виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3-6 вважати
відповідно підпунктами 2-5.
-6- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно
/Відповідне
уточнення
(з
редакційними
правками) внесено до
абзацу першого частини
четвертої статті 13,
тобто до положень, що
встановлюють вимоги
до власних надходжень
бюджетних установ./

Враховано

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу І /щодо змін
до п.23 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/
викласти в такій редакції:

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

23) доходи бюджету - податкові,
неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких
передбачено
законодавством
України
(включаючи трансферти, плату за надання
адміністративних послуг, власні надходження
бюджетних
установ),
крім
(активів),
придбаних або створених за рахунок коштів
державного
або
місцевих
бюджетів,
отриманих органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та
іншими бюджетними установами, які
відповідно до законодавства виконують
функції з управління об’єктами державної або
комунальної власності, у межах відповідного
бюджету;
10

3) у пункті 231:

11

слова “та кошти інших клієнтів, які
відповідно до законодавства знаходяться на
казначейському обслуговуванні;” замінити
словами “, кошти інших клієнтів, які
відповідно до законодавства знаходяться на
казначейському обслуговуванні, та кошти,
які зараховані на єдиний рахунок.”;

12

доповнити пункт абзацом такого змісту:

13

“Єдиний рахунок у цьому Кодексі
вживається в значенні, наведеному в
податковому законодавстві;”;

2) у пункті 23-1:
-7- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
У підпункті 3 пункту 1 розділу І /щодо змін
до п.23-1 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/ слова
«та кошти, які зараховані на єдиний рахунок»
замінити словами «(включаючи кошти,
зараховані на єдиний рахунок)».
/для узгодження із змінами, внесеними до
Податкового кодексу законом від 04.10.2019
№ 190-ІХ, зокрема новим п.14.3 ст.14
встановлено, що внесення (перерахування,
надходження, сплата, зарахування) коштів
платником податку на єдиний рахунок
вважається внесенням (перерахуванням,
надходженням, сплатою, зарахуванням)
коштів таким платником податку до
бюджету/

Враховано

в абзаці першому слова “та кошти інших
клієнтів, які відповідно до законодавства
знаходяться
на
казначейському
обслуговуванні” замінити словами “кошти
інших
клієнтів,
які
відповідно
до
законодавства знаходяться на казначейському
обслуговуванні
(включаючи
кошти,
зараховані на єдиний рахунок)”;

доповнити абзацом другим такого змісту:
"Термін “єдиний рахунок" вживається в
цьому Кодексі у значенні, наведеному в
Податковому кодексі України";

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

14

4) у пункті 34 слова “бюджети та
бюджети
місцевого
самоврядування”
замінити словами “, міські, селищні,
сільські бюджети, бюджети міст Києва та
Севастополя”;

-8- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 4 пункту 1 розділу I /щодо змін
до п/п 34 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/
виключити /
техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ, з
урахуванням положень статті 75-1/
-9- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Підпункт 4 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«4) пункт 34 викласти в такій редакції:
«34) місцеві бюджети - бюджет
Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети та бюджети територіальних
громад;».".
15

5) пункт 36 викласти в такій редакції:

16

“36) місцевий фінансовий орган —
установа, що відповідно до законодавства
України здійснює функції із складання
прогнозів місцевих бюджетів, складання та
виконання місцевих бюджетів, контролю за
витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції,
пов’язані
з
управлінням
коштами
місцевого бюджету. Для цілей цього
Кодексу
орган
виконавчої
влади
Автономної Республіки Крим з питань
фінансів віднесено до місцевих фінансових
органів;”;

3) у пункті 36 слова «функції з
складання» замінити словами «функції з
складання прогнозів місцевих бюджетів,
складання»;
-10- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 5 пункту 1 розділу I викласти в
такій редакції:
«У пункті 36 слова «функції з складання»
замінити словами «функції із складання
прогнозів місцевих бюджетів, складання»
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ, з
урахуванням положень статті 75-1/
-11- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Враховано

Відхилено

Підпункт 5 /щодо змін до п/п 36 ч.1 ст.2
Бюджетного кодексу/ пункту 1 розділу I
викласти в редакції:

4

№

17

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

місцевий фінансовий орган – установа, що
відповідно
до
законодавства
України
здійснює функції прогнозування, складання та
виконання місцевих бюджетів, контролю за
витрачанням
коштів
розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції,
пов’язані з управлінням коштами місцевого
бюджету. Для цілей цього Кодексу орган
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань фінансів віднесено до місцевих
фінансових органів;
-12- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
пункт 1 після підпункту 5 доповнити
новими підпунктами такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«6) пункт 47 після слів “довгострокових
зобов’язань за енергосервісом” доповнити
словами “середньострокових зобов’язань у
сфері охорони здоров’я”;
7) доповнити підпунктом 47-2 такого
змісту:
“472) середньострокове зобов’язання у
сфері охорони здоров’я – зобов’язання
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, за
напрямами використання бюджетних коштів,
закупівля
за
якими
здійснюється
спеціалізованими
організаціями,
які
здійснюють закупівлі, та/або зобов’язання

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особи,
уповноваженої
на
здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я, в частині
доведеного до неї переліку напрямів
використання бюджетних коштів, у тому
числі за договором керованого доступу,
укладеним відповідно до законодавства,
здійснити платежі протягом поточного
бюджетного
періоду
та/або
середньострокового періоду для виконання
програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров’я.”;».
/пропозиція щодо таких пунктів набирають чинності з дня наступного за
днем опублікування цього Закону/

18

19

6) у пункті 481 слова “отримані як
надходження бюджетів,” виключити, а після
слів “місцевих бюджетів” доповнити словами
“, тимчасових касових розривів загального
фонду державного бюджету”.

2. У статті 5:

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати
підпунктом 8;
-13- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
У підпункті 6 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до пункту
48-1 частини першої статті 2 Бюджетного
кодексу України) слова «а після слів “місцевих
бюджетів” доповнити словами “, тимчасових
касових
розривів
загального
фонду
державного бюджету» виключити.
-14- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 2 розділу I /щодо змін до ст.5
Бюджетного кодексу/ викласти в такій
редакції:
«2. Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Структура бюджетної системи
України
1. Бюджетна система України складається
з:
1) державного бюджету;
2) місцевих бюджетів:
а) бюджету Автономної Республіки Крим;

Відхилено

4) у пункті 481 слова “отримані як
надходження бюджетів” виключити, а після
слів “місцевих бюджетів” доповнити словами
“загального фонду державного бюджету”.

Враховано

2. Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Структура бюджетної
системи України
1.
Бюджетна
система
України
складається з:
1) державного бюджету;
2) місцевих бюджетів:
а) бюджету Автономної Республіки
Крим;
б) обласних бюджетів;
в) районних бюджетів;
г) бюджетів місцевого самоврядування».

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

б) обласних бюджетів;
в) районних бюджетів;
г) бюджетів місцевого самоврядування.»
-15- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 2 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«2. У частинах 2, 3 статті 5 слова
«місцевого
самоврядування»
замінити
словами «територіальних громад».».
20
21
22

1) у частині другій слова “, обласні,
районні бюджети” виключити;
2) частину третю виключити.
3. У статті 6:

-16- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 3 розділу I /щодо змін до ст.6
Бюджетного кодексу/ викласти у такій
редакції:
«3. У статті 6:
1) у частинах третій і четвертій після слів
«бюджетів
місцевого
самоврядування»
доповнити словами «на території»;
2) частину шосту викласти в такій редакції:
"6.
Зведений
бюджет
міської
територіальної громади, у складі якої утворені
райони у місті, включає показники міського
бюджету та бюджетів районів у місті (у разі
утворення районних у місті рад)».
-17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

3. У статті 6:
1) частини третю і четверту після слів
«бюджетів місцевого самоврядування»
доповнити словами «на території»;
2) частину шосту викласти в такій
редакції:
"6.
Зведений
бюджет
міської
територіальної громади, у складі якої
утворені райони у місті, включає
показники міського бюджету та бюджетів
районів у місті (у разі утворення районних
у місті рад)».

Відхилено

Пункт 3 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«3. У частинах 3, 4 статті 6 слова
«місцевого
самоврядування»
замінити
словами «територіальних громад.».
23

1) у частині третій слова “зведених
бюджетів її районів та бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим
значення”
замінити
словами
“районних
бюджетів
та
бюджетів
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№

24
25

26
27

Редакція, прийнята в першому читанні

30

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

територіальних
громад
Автономної
Республіки Крим”;
2) частину четверту викласти в такій
редакції:
“4. Зведений бюджет області включає
показники обласного, районних бюджетів,
бюджетів територіальних громад цієї
області.”;
3) частини п’яту і шосту виключити.
4. Статтю 12 після слів “Автономної
Республіки Крим” доповнити словами “,
обласної ради”.

28

29

Пропозиції та поправки до проекту

4. Частину першу статті 12 після слів
“Автономної Республіки Крим” доповнити
словами “обласної ради”.
-18- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Доповнити Розділ І законопроекту новими
положеннями такого змісту:
1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Частину першу статті 12 після слів
"Автономної республіки Крим" доповнити
словами "обласної ради".
2. В абзаці другому частини третьої статті
14 Бюджетного кодексу України, слова „у
розмірі” замінити словами „в абсолютній
сумі, що” і далі за текстом.

5. Частину першу статті 15 доповнити
пунктом 5 такого змісту:
“5) тимчасово вільні кошти єдиного
казначейського рахунку.”.

-19- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
Частину п’яту розділу І законопроєкту –
виключити,

Відхилено

Відхилено

5. Абзац перший частини четвертої
статті 13 доповнити другим реченням
такого змісту: «При цьому надходження
бюджетних установ у вигляді майна
(активів) в натуральній формі, отримане
від інших бюджетних установ, які
відповідно до законодавства виконують
функції з управління об’єктами державної
(комунальної)
власності,
у
межах
відповідного бюджету, не є власними
надходженнями
таких
бюджетних
установ».

6. Частину першу статті 15 доповнити
пунктом 5 такого змісту:
“5) тимчасово вільні кошти єдиного
казначейського рахунку”.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

31

6. Частину першу статті 16 викласти в
такій редакції:

32

“1. Державні запозичення здійснюються
в межах, визначених законом про
Державний
бюджет
України
(крім
випадків,
передбачених
частиною
четвертою статті 15 та пунктом 35 розділу
VI цього Кодексу, абзацом першим частини
сьомої та абзацом першим частини
одинадцятої цієї статті), з дотриманням
граничного обсягу державного боргу на
кінець бюджетного періоду (крім випадків,
передбачених частиною четвертою статті
15 та пунктом 35 розділу VI цього Кодексу,
абзацом першим частини одинадцятої цієї
статті).”.
7. У статті 17:

33
34

1) у частині першій:

Пропозиції та поправки до проекту

у зв’язку з цим частини шосту-сорок
дев’яту розділу І вважати відповідно
частинами п’ятою сорок восьмою;
-20- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Пункт 6 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.16
Бюджетного кодексу/ виключити, а також у
підпункті 8 пункту 48 розділу І /щодо змін до
п.35 розділу VI Бюджетного кодексу/
виключити слова «у тому числі за рахунок
здійснення державних запозичень понад
обсяги, визначені на поточний бюджетний
період законом про Державний бюджет
України».
/для приведення у відповідність до вимог
Бюджетного кодексу щодо недопущення
здійснення
понадпланових
державних
запозичень/
Доповнити Розділ І законопроекту новим
положенням такого змісту:
«_) У абзаці другому частини третьої статті
16 слова «міст обласного значення» замінити
словами «міських територіальних громад з
адміністративним центром у місті обласного
значення»
-21- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. В абзаці другому частини третьої
статті 16 слова «міст обласного значення»
замінити словами «міських територіальних
громад з адміністративним центром у місті
обласного значення».

Враховано

у абзаці другому частини 6 розділу І
законопроекту після слів "статті 15"
виключити слова "та пунктом 35 розділу VI";

8. У статті 17:
1) у частині першій:

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

35

в абзаці другому слова “резидентів
України;” замінити словами і цифрами
“резидентів України, у тому числі для
забезпечення часткового виконання боргових
зобов’язань за портфелем кредитів банківкредиторів,
що
надаються
суб’єктам
господарювання
мікропідприємництва,
малого та/або середнього підприємництва —
резидентам України, у розмірі, що не
перевищує 80 відсотків загальної суми таких
боргових зобов’язань за портфелем кредитів
та 80 відсотків за кожним окремим кредитом
(далі — державні гарантії на портфельній
основі).”;

36

доповнити частину після абзацу другого
новим абзацом такого змісту:
“Порядок відбору банків-кредиторів та
умови надання державних гарантій на
портфельній основі, а також розмір та вид
забезпечення,
що
надається
такими
суб’єктами господарювання, встановлюється
Кабінетом Міністрів України;”.

37

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) в абзаці другому частини першої слова
“резидентів України” замінити словами і
цифрами “резидентів України, у тому числі
для забезпечення часткового виконання
боргових зобов’язань за портфелем кредитів
банків-кредиторів, що надаються суб’єктам
господарювання
мікропідприємництва,
малого та/або середнього підприємництва резидентам України, у розмірі, що не
перевищує 80 відсотків загальної суми таких
боргових зобов’язань за портфелем кредитів
та 80 відсотків - за кожним окремим кредитом
(далі - державні гарантії на портфельній
основі)” та доповнити реченням такого
змісту: “Порядок відбору банків-кредиторів,
умови надання державних гарантій на
портфельній основі, плата за надання таких
гарантій, а також розмір та вид забезпечення,
що надається відповідними суб’єктами
господарювання, встановлюються Кабінетом
Міністрів України”;
-22- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 7
розділу І законопроєкту слова «Кабінетом
Міністрів
України»
замінити
словом
«законом».
-23- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано

у абзаці четвертому підпункту 1) частини 7
розділу І законопроекту після слів "а також"
доповнити словами "плата за надання
гарантій,";
-24- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В новому абзаці ч. 1 ст. 17 після абзацу
другого
словосполучення
"Кабінетом
Міністрів України" замінити на слово
"законом".
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Редакція, прийнята в першому читанні

38

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і
п’ятим;
2) у частині третій:

39
40
41

42

після абзацу другого доповнити новими
абзацами такого змісту:
“Правочин щодо надання державної
гарантії на портфельній основі оформляється
в письмовій формі та має визначати: предмет
гарантії;
повне
найменування
та
місцезнаходження
кредитора;
обсяг
гарантійних зобов’язань та порядок їх
виконання;
права,
обов’язки
та
відповідальність гаранта і кредитора; умови
настання гарантійного випадку; строк
здійснення
виплат
у
разі
настання
гарантійного випадку; розмір та порядок
сплати до державного бюджету плати за
надання такої гарантії; порядок погашення
заборгованості перед державою за виконання
гарантійних зобов’язань; строк дії гарантії.
Обов’язковою умовою надання державних
гарантій на портфельній основі є надання
суб’єктом господарювання — резидентом
України майнового або іншого забезпечення
виконання боргових зобов’язань за кредитним
договором перед банком-кредитором.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

2) у частині третій:

-25- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано

у абзаці четвертому підпункту 2) частини 7
розділу І законопроекту після слів "суб’єктом
господарювання — резидентом України"
доповнити словами "плати за надання
гарантій, а також";
-26- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

Абзац третій частини третьої статті 17
Бюджетного кодексу вилучити
43
44

45

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий
вважати відповідно абзацами п’ятим —
десятим;
перше речення абзацу п’ятого після слів
“державної (місцевої) гарантії” доповнити
словами “, за винятком державних гарантій
на портфельній основі,”;
3) частину п’яту після слів “державних

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-27- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано частково

після абзацу другого доповнити двома
новими абзацами такого змісту:
“Правочин щодо надання державної
гарантії на портфельній основі оформляється
в письмовій формі та має визначати: предмет
гарантії;
повне
найменування
та
місцезнаходження
кредитора;
обсяг
гарантійних зобов’язань та порядок їх
виконання;
права,
обов’язки
та
відповідальність гаранта і кредитора; умови
настання гарантійного випадку; строк
здійснення
виплат
у
разі
настання
гарантійного випадку; розмір та порядок
сплати до державного бюджету плати за
надання такої гарантії; порядок погашення
заборгованості перед державою за виконання
гарантійних зобов’язань; строк дії гарантії.
Обов’язковою умовою надання державної
гарантії на портфельній основі є внесення
суб’єктом господарювання — резидентом
України плати за надання такої гарантії, а
також надання майнового або іншого
забезпечення виконання боргових зобов’язань
за кредитним договором перед банкомкредитором”.
У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий
вважати відповідно абзацами п’ятим —
десятим;
перше речення абзацу п’ятого після слів
“державної (місцевої) гарантії” доповнити
словами “крім державних гарантій на
портфельній основі”;
3) частину п’яту після слів “державних
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№

46

47

48

49

50
51

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(місцевих) гарантій” доповнити словами “, за
винятком
державних
гарантій
на
портфельній основі,”;
4) частину сьому доповнити абзацом
такого змісту:

виключити підпункти 3) та 4) частині 7
розділі І, у зв'язку з чим, підпункт 5) вважати
підпунктом 3) відповідно;
-28- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Підпункт 4 пункту 7 розділу І /щодо
доповнення ч.7 ст.17 Бюджетного кодексу/
виключити.
/відповідне
питання
не
потребує
додаткового законодавчого унормування, при
цьому запропонований спосіб його вирішення
не відповідає іншим нормам Бюджетного
кодексу/

/виключено підпункт
4 пункту 7 розділу І/

(місцевих) гарантій” доповнити словами
"крім державних гарантій на портфельній
основі”;

-29- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

“На платежі, пов’язані з виконанням
гарантійних
зобов’язань
держави
(Автономної Республіки Крим, обласної
ради чи міської територіальної громади),
поширюються положення бюджетного
законодавства щодо захищених видатків
бюджету.”;
5) частину дев’яту доповнити абзацом
такого змісту:

Підпункт 5 пункту
законопроєкту виключити.

7

розділу

Враховано

І

“Прострочена заборгованість суб’єктів
господарювання перед державою та перед
банком-кредитором за кредитами, залученими
під державну гарантію на портфельній основі,
стягується з таких суб’єктів господарювання
банком-кредитором у порядку, встановленому
законодавством
щодо
управління
проблемними активами в банках України та
відповідним правочином щодо надання
державної гарантії на портфельній основі, з
подальшим перерахуванням пропорційної
частки в рахунок погашення заборгованості
перед державою.”.
8. В абзаці першому частини третьої статті
18 слова і цифри “, схваленому відповідно до
статті 751 цього Кодексу” виключити.

4) частину дев’яту доповнити абзацом
п'ятим такого змісту:
“Прострочена заборгованість суб’єктів
господарювання перед державою та перед
банком-кредитором за кредитами, залученими
під державну гарантію на портфельній основі,
стягується з таких суб’єктів господарювання
банком-кредитором у порядку, встановленому
законодавством
щодо
управління
проблемними активами в банках України та
відповідним правочином щодо надання
державної гарантії на портфельній основі, з
подальшим перерахуванням пропорційної
частки в рахунок погашення заборгованості
перед державою”.
9. В абзаці першому частини третьої статті
18 слова і цифри “схваленому відповідно до
статті 751 цього Кодексу” виключити.

-30- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ I доповнити положенням такого
змісту:
«__) У частині восьмій статті 20
Бюджетного кодексу України цифри «45»
змінити цифрами «10» та після слів « з дня
набрання чинності законом про Державний
бюджет України ( рішенням про місцевий
бюджет )» доповнити словами та символами
такого змісту: «, але не пізніше 31 січня
нового бюджетного року».
52

9. У статті 22:

53

54
55

10. У статті 22:
-31- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Пункт 9 розділу I /щодо змін до статті 22
Бюджетного кодексу/ доповнити підпунктом
такого змісту:
«__) пункт 1 частини другої після слів
«Національне антикорупційне бюро України»
доповнити словами «Служба безпеки
України».
/це положення є ідентичним до положення
законопроекту
№
3198,
поданого
Президентом України/
-32- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
1) у частині другій статті 22:
пункт 1 після слів «Національна академія
мистецтв України,» доповнити словами
«Національний Фонд досліджень,»;

1) пункт 3 частини другої викласти в
такій редакції:
“3) за бюджетними призначеннями,
визначеними іншими рішеннями про
місцеві бюджети, — місцеві державні

Враховано

1) у частині другій:
пункт 1 після слів «Національне
антикорупційне бюро України» доповнити
словами «Служба безпеки України»;

Відхилено

друге речення пункту 3 виключити;
-33- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)

Враховано

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

адміністрації та виконавчі органи місцевих
рад, їх структурні підрозділи в особі їх
керівників, а також бюджетні установи, що
забезпечують діяльність місцевих рад, в
особі їх керівників.”;

Підпункт 1 пункту 9 розділу I /щодо змін
до ст.22 Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
"1) друге речення пункту 3 частини другої
виключити»
-34- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)
“3) за бюджетними призначеннями,
визначеними іншими рішеннями про місцеві
бюджети, — місцеві державні адміністрації та
виконавчі органи і апарати місцевих рад, їх
структурні підрозділи в особі їх керівників, а
також бюджетні установи, що забезпечують
діяльність місцевих рад, в особі їх
керівників.”;
-35- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
пункт 3 частини другої статті 22 викласти
в такій редакції:
“3) за бюджетними призначеннями,
визначеними іншими рішеннями про місцеві
бюджети, — місцеві державні адміністрації та
виконавчі органи місцевих рад, їх структурні
підрозділи в особі їх керівників, а також
бюджетні установи, що забезпечують
діяльність місцевих рад, в особі їх
керівників.”;

56
57

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

2) у частині п’ятій:
пункт 8 після слів “Автономною
Республікою Крим” доповнити словами “,
обласною радою”;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) у частині п’ятій:
-36- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
у частині п’ятій статті 22:

Враховано

пункт 8 після
Республікою Крим”
“обласною радою”;

слів “Автономною
доповнити словами

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пункт 8 після слів “Автономною
Республікою Крим” доповнити словами “,
обласною радою”;
-37- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

58

59

у пункті 9 слово “внутрішній” виключити.

У частині п’ятій статті 22:
пункт 8 після слів “Автономною
Республікою Крим” доповнити словами “,
обласною радою”;
-38- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
у частині п’ятій статті 22:
у
пункті
9
слово
“внутрішній”
виключити.».
-39- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
у
пункті
9
слово
“внутрішній”
виключити.".
-40- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
пункт 9 доповнити новим підпунктом
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

у пункті 9 слово “внутрішній” виключити.

Враховано

Відхилено

«3) доповнити частиною восьмою такого
змісту:

що

“8. Центральний орган виконавчої влади,
забезпечує формування та реалізує

15

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державну політику у сфері охорони здоров’я,
та/або особа, уповноважена на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я, як
одержувач бюджетних коштів в частині
доведеного до неї переліку напрямів
використання бюджетних коштів, мають
право брати середньострокові зобов’язання у
сфері охорони та здійснювати за ними платежі
у розмірі загального обсягу бюджетних
призначень за бюджетними програмами,
передбаченому
для
здійснення
середньострокових бюджетних зобов’язань,
визначеному законом про Державний бюджет
України на відповідний період в разі
закупівлі:
у поточному та наступному бюджетних
періодах - лікарських засобів, медичних
виробів, допоміжних засобів до них та
пов’язаних послуг, у тому числі таких, що
закуповуються за договором керованого
доступу,
укладеним
відповідно
до
законодавства, та на підставі укладених із
спеціалізованими
організаціями,
які
здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо
закупівлі;
у середньостроковому періоді - лікарських
засобів, що закуповуються на підставі угод
(договорів) щодо закупівлі, укладених із
суб’єктами господарювання, що мають
ліцензію на виробництво лікарських засобів,
видану в порядку, встановленому Законом
України
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності», та пов’язаних
послуг.”.»;

60

/пропозиція щодо таких пунктів набирають чинності з дня наступного за
днем опублікування цього Закону/
-41- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
після пункту 9 доповнити новим пунктом
10 такого змісту:
«10. У статті 23:
1) частину третю доповнити реченням
такого змісту:
“Зменшення бюджетних призначень на
здійснення середньострокових зобов’язань у
сфері охорони здоров’я, визначених законом
про Державний бюджет України на
відповідний період, не допускається.”;
2) доповнити частиною шістнадцятою
такого змісту:
“16. Обсяг видатків на середньострокові
зобов’язання у сфері охорони здоров’я
окремо визначається законом про Державний
бюджет України на рівні відповідних
показників Бюджетної декларації, схваленої у
попередньому та/або поточному бюджетному
періоді, з урахуванням фактично взятих у
попередніх та/або поточному бюджетних
періодах середньострокових зобов’язань, а
також
невикористаних
асигнувань,
передбачених для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони
здоров’я у попередніх та/або поточному
бюджетних періодах.
Взяття середньострокових зобов’язань
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, або
особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я,
допускається щодо лікарських засобів,
медичних виробів та допоміжних засобів до

17

№

61

Редакція, прийнята в першому читанні

10. В абзаці першому частини другої
статті 241 слова “та добровільного
об’єднання” виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

них, включених до переліку лікарських
засобів, медичних виробів та допоміжних
засобів до них, що закуповуються за кошти
державного бюджету для виконання програм
та здійснення централізованих заходів з
охорони здоров’я, затверджених Кабінетом
Міністрів України, а також щодо послуг,
пов’язаних з поставками та супроводженням
таких лікарських засобів, медичних виробів та
допоміжних засобів до них.
Перелік бюджетних програм, у процесі
виконання
яких
допускається
взяття
середньострокових зобов’язань центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, або особою,
уповноваженою на здійснення закупівель у
сфері охорони здоров’я, визначається законом
про Державний бюджет України на
відповідний період з урахуванням бюджетних
програм, за якими у попередніх та/або
поточному періодах були фактично взяті
відповідні середньострокові зобов’язання, а
також за якими наявні невикористані
асигнування у попередніх та/або поточному
бюджетних періодах.”.».
У зв’язку з цим пункти 10-49 вважати
пунктами 11-50;
/пропозиція щодо таких пунктів набирають чинності з дня наступного за
днем опублікування цього Закону/
-42- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 10 розділу I /щодо змін до ч.2 ст.241 Бюджетного кодексу/ виключити /
техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-43- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. У статті 24-1:
1) частину другу викласти в такій
редакції:
«2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку спрямовуються на
виконання інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що
мають на меті розвиток регіонів і
відповідають пріоритетам, визначеним у
Державній
стратегії
регіонального
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
пропоную викласти у такій редакції:
“У статті 24-1 :
1) частину першу викласти у такій
редакції:
“1. Державний фонд регіонального
розвитку створюється у складі державного
бюджету. Під час складання Бюджетної
декларації та проекту Державного бюджету
України державний фонд регіонального
розвитку визначається в обсязі не менше 1
відсотка
прогнозного
обсягу
доходів
загального фонду проекту Державного
бюджету України на відповідний бюджетний
період. До державного фонду регіонального
розвитку додатково можуть зараховуватися
також кошти, які надходять до спеціального
фонду державного бюджету в рамках програм
допомоги Європейського Союзу, програм
транскордонного співробітництва, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій,
донорських установ для цілей регіонального
розвитку, у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.»;
2) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються на виконання
програм і проектів регіонального розвитку,
що мають на меті розвиток регіонів і
відповідають пріоритетам, визначеним у
Державній стратегії регіонального розвитку
та відповідних регіональних стратегіях
розвитку. На реалізацію інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку,
що мають на меті розвиток спортивної
інфраструктури передбачається не менше 10
відсотків
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку.”;
3) частину третю викласти у такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

/Пропонуються
окремі зміни з питань
використання
коштів
ДФРР, що можуть бути
реалізованими у 2021
році, шляхом уточнення
напрямів спрямування
коштів фонду та строків
подання й розгляду
пропозицій/

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розвитку та відповідних регіональних
стратегіях розвитку.
На реалізацію інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що
мають на меті розвиток регіонів у частині
розвитку спортивної інфраструктури,
передбачається не менше 10 відсотків
коштів державного фонду регіонального
розвитку»;
2) у частині третій:
в абзаці першому цифру і слово «1
травня» замінити цифрою і словом «1
серпня», після слів «конкурсний відбір»
доповнити
словами
«регіональними
комісіями», а слова «та проектів переможців
"Всеукраїнського
громадського бюджету" виключити;
в абзаці другому слова «та проектів переможців
"Всеукраїнського
громадського бюджету" виключити;
в абзаці п’ятому слова і цифру «і
результатів відбору проектів - переможців
"Всеукраїнського громадського бюджету»,
до 1 серпня» замінити словами і цифрами
«до 15 грудня»;
в абзаці шостому слова «на рівні»
замінити словами «в обсязі не менше»;
3) у частині четвертій слова «та
проектів – переможців "Всеукраїнського
громадського бюджету» виключити;
4) у частині п’ятій слова «та
проектами
переможцями
«Всеукраїнського громадського бюджету"
виключити, а слово «тримісячний»
замінити словом «двомісячний».
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 листопада
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до частини другої цієї статті,
пройшли попередній конкурсний відбір
регіональними комісіями відповідно до
законодавства (у тому числі програм і
проектів
щодо
розвитку
спортивної
інфраструктури) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.
Конкурсний відбір
програм і проектів регіонального розвитку, які
забезпечують виконання завдань, визначених
регіональними
стратегіями
розвитку,здійснюється
регіональними
комісіями виключно на технічнізавдання, що
забезпечують
соціально-економічний
розвиток,
підвищення
конкурентоспроможності
територій,
активізацію
інвестиційної
діяльності,
підвищення зайнятості населення відповідно
до планів заходів з реалізації таких стратегій.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, утворює комісію для
оцінки та відбору програм і проектів, до
складу якої входять члени Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету та Комітету
Верховної Ради України до предмета відання
якого віднесено питання регіональної
політики
та
розвитку
місцевого
самоврядування за рішенням цих комітетів
(чисельністю не менше 50 відсотків
загального складу такої комісії). Така комісія
на підставі поданих пропозицій (крім
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остаточній редакції

пропозицій щодо програм і проектів,
погоджених
з
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
і спорту) здійснює оцінку та відбір зазначених
програм і проектів на конкурсних засадах у
межах обсягу коштів державного фонду
регіонального
розвитку,
визначеного
Бюджетною декларацією, з дотриманням
таких критеріїв розподілу між Автономною
Республікою Крим, областями та містами
Києвом і Севастополем:
80 відсотків коштів - відповідно до
чисельності населення, яке проживає у
відповідному регіоні;
20 відсотків коштів - з урахуванням рівня
соціально-економічного розвитку регіонів
відповідно
до
показника
валового
регіонального продукту в розрахунку на одну
особу (для регіонів, у яких цей показник
менше 75 відсотків середнього показника по
Україні). Регіони, які отримують кошти
відповідно до абзацу четвертого частини
третьої цієї статті спрямовують їх на проекти,
що сприяють економічному розвитку регіону,
зайнятості
населення,
зменшують
диспропорції у розвитку між його окремими
територіями. За результатами здійснення
оцінки
та
відповідності
поданих
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального
розвитку
вимогам
законодавства центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
регіональної політики, на підставі рішення
відповідної комісії та з урахуванням програм і
проектів, погоджених з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
і спорту, до 1 грудня року, що передує
плановому, подає Кабінету Міністрів України
для затвердження пропозиції щодо розподілу
коштів державного фонду регіонального
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розвитку з переліком відповідних програм і
проектів.
Програми
і
проекти,
що
реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, підлягають
співфінансуванню з місцевих бюджетів в
обсязі не менше 10 відсотків”;
4) після частини третьої доповнити новою
частиною такого змісту:
“4.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що додатково
надходять відповідно до абзацу третього
частини першої цієї статті, спрямовуються на
реалізацію програм і проектів регіонального
розвитку, які забезпечують виконання
завдань, визначених Державною стратегією
регіонального
розвитку,
та
визначені
пріоритетними
окремими
рішеннями
Кабінету Міністрів України.”;
5) у зв'язку з цим частину четверту і п’яту
вважати відповідно частиною п’ятою і
шостою.
6) частину п’яту викласти у такій редакції:
“5. Порядок підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватися
за
рахунок
коштів
державного фонду регіонального розвитку, та
порядок
використання
таких
коштів
(включаючи умови спрямування на таку мету
частини
коштів
місцевих
бюджетів)
визначаються Кабінетом Міністрів України ”;
7) частину шосту викласти у такій
редакції:
“6. Розподіл та перерозподіл коштів
державного фонду регіонального розвитку на
плановий
бюджетний
період,
що
спрямовуються на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку, що мають на
меті розвиток регіонів і відповідають
пріоритетам, визначеним у Державній
стратегії
регіонального
розвитку
та
відповідних
регіональних
стратегіях
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розвитку, здійснюється Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету”.
-44- Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80)
Пункт 10 Розділу І проекту Закону України
викласти у такій редакції:
«10. У статті 24-1 :
1) частину першу викласти у такій
редакції:
«1. Державний фонд регіонального
розвитку створюється у складі державного
бюджету. Під час складання Бюджетної
декларації та проекту Державного бюджету
України державний фонд регіонального
розвитку визначається в обсязі не менше 1
відсотка
прогнозного
обсягу
доходів
загального фонду проекту Державного
бюджету України на відповідний бюджетний
період. До державного фонду регіонального
розвитку додатково можуть зараховуватися
також кошти, які надходять до спеціального
фонду державного бюджету в рамках програм
допомоги Європейського Союзу, програм
транскордонного співробітництва, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій,
донорських установ для цілей регіонального
розвитку, у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.»;
2) частину другу викласти у такій редакції:
«2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються на виконання
програм і проектів регіонального розвитку,
що мають на меті розвиток регіонів і
відповідають пріоритетам, визначеним у
Державній стратегії регіонального розвитку
та відповідних регіональних стратегіях
розвитку. На реалізацію інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку,
що мають на меті розвиток спортивної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
/Пропонуються
окремі зміни з питань
використання
коштів
ДФРР, що можуть бути
реалізованими у 2021
році, шляхом уточнення
напрямів спрямування
коштів фонду та строків
подання й розгляду
пропозицій/
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інфраструктури передбачається не менше 10
відсотків
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку.»;
3) частину третю викласти у такій редакції:
«3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 листопада
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до частини другої цієї статті,
пройшли попередній конкурсний відбір
регіональними комісіями відповідно до
законодавства (у тому числі програм і
проектів
щодо
розвитку
спортивної
інфраструктури) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді. Конкурсний відбір
програм і проектів регіонального розвитку, які
забезпечують виконання завдань, визначених
регіональними
стратегіями
розвитку,
здійснюється
регіональними
комісіями
виключно на технічні завдання, що
забезпечують
соціально-економічний
розвиток,
підвищення
конкурентоспроможності
територій,
активізацію
інвестиційної
діяльності,
підвищення зайнятості населення відповідно
до планів заходів з реалізації таких стратегій.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, утворює комісію для
оцінки та відбору програм і проектів, до
складу якої входять члени Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету та Комітету
Верховної Ради України до предмета відання
якого
віднесено
питання
місцевого
самоврядування та політики регіонального
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розвитку за рішенням цих комітетів
(чисельністю не менше 50 відсотків
загального складу такої комісії). Така комісія
на підставі поданих пропозицій (крім
пропозицій щодо програм і проектів,
погоджених
з
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
і спорту) здійснює оцінку та відбір зазначених
програм і проектів на конкурсних засадах у
межах обсягу 3 коштів державного фонду
регіонального
розвитку,
визначеного
Бюджетною декларацією, з дотриманням
таких критеріїв розподілу між Автономною
Республікою Крим, областями та містами
Києвом і Севастополем:
80 відсотків коштів - відповідно до
чисельності населення, яке проживає у
відповідному регіоні;
20 відсотків коштів - з урахуванням рівня
соціально-економічного розвитку регіонів
відповідно
до
показника
валового
регіонального продукту в розрахунку на одну
особу (для регіонів, у яких цей показник
менше 75 відсотків середнього показника по
Україні). Регіони, які отримують кошти
відповідно до абзацу четвертого частини
третьої цієї статті спрямовують їх на проекти,
що сприяють економічному розвитку регіону,
зайнятості
населення,
зменшують
диспропорції у розвитку між його окремими
територіями. За результатами здійснення
оцінки
та
відповідності
поданих
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального
розвитку
вимогам
законодавства центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
регіональної політики, на підставі рішення
відповідної комісії та з урахуванням програм і
проектів, погоджених з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
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і спорту, до 1 грудня року, що передує
плановому, подає Кабінету Міністрів України
для затвердження пропозиції щодо розподілу
коштів державного фонду регіонального
розвитку з переліком відповідних програм і
проектів.
Програми
і
проекти,
що
реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, підлягають
співфінансуванню з місцевих бюджетів в
обсязі не менше 10 відсотків”;
4) після частини третьої доповнити новою
частиною такого змісту:
«4.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що додатково
надходять відповідно до абзацу третього
частини першої цієї статті, спрямовуються на
реалізацію програм і проектів регіонального
розвитку, які забезпечують виконання
завдань, визначених Державною стратегією
регіонального
розвитку,
та
визначені
пріоритетними
окремими
рішеннями
Кабінету Міністрів України.»;
5) у зв'язку з цим частину четверту і п’яту
вважати відповідно частиною п’ятою і
шостою.
6) частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Порядок підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватися
за
рахунок
коштів
державного фонду регіонального розвитку, та
порядок
використання
таких
коштів
(включаючи умови спрямування на таку мету
частини
коштів
місцевих
бюджетів)
визначаються Кабінетом Міністрів України»;
7) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Розподіл та перерозподіл коштів
державного фонду регіонального розвитку на
плановий
бюджетний
період,
що
спрямовуються на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку, що мають на
меті розвиток регіонів і відповідають
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пріоритетам, визначеним у Державній
стратегії
регіонального
розвитку
та
відповідних
регіональних
стратегіях
розвитку, здійснюється Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету».
-45- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Тістик Р.
Я. (р.к. №107), Н.д. Микиша Д. С. (р.к.
№382), Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)
Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“Статтю 241 викласти в такій редакції:
"Стаття
241
Державний
фонд
регіонального розвитку
1.
Державний
фонд
регіонального
розвитку створюється у складі державного
бюджету.
Під час складання Бюджетної декларації та
проекту Державного бюджету України
державний фонд регіонального розвитку
визначається в обсязі не менше 1 відсотка
прогнозного обсягу доходів загального фонду
проекту Державного бюджету України на
відповідний бюджетний період.
До державного фонду регіонального
розвитку додатково можуть зараховуватися
також кошти, які надходять до спеціального
фонду державного бюджету в рамках програм
допомоги Європейського Союзу, програм
транскордонного співробітництва, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій,
донорських установ для цілей регіонального
розвитку, у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.
2. Кошти державного фонду регіонального
розвитку, що формуються відповідно до
абзацу другого частини першої цієї статті,
спрямовуються на виконання програм і
проектів регіонального розвитку, що мають на
меті розвиток регіонів і відповідають
пріоритетам, визначеним у Державній

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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стратегії
регіонального
розвитку
та
відповідних
регіональних
стратегіях
розвитку, з дотриманням таких критеріїв
розподілу:
1) 30 відсотків — на реалізацію програм і
проектів
регіонального
розвитку,
які
забезпечують виконання завдань, визначених
Державною
стратегією
регіонального
розвитку, та розроблені відповідно до плану
заходів з її реалізації, та заходів з реалізації
державної політики щодо стимулювання
розвитку регіонів (далі — програми і проекти
регіонального розвитку, які забезпечують
виконання завдань, визначених Державною
стратегією регіонального розвитку);
2) 70 відсотків — на реалізацію програм і
проектів
регіонального
розвитку,
які
забезпечують виконання завдань, визначених
регіональними стратегіями розвитку, та
розроблені на основі технічних завдань на
проекти регіонального розвитку відповідно до
планів заходів з реалізації таких стратегій
(далі — програми і проекти регіонального
розвитку, які забезпечують виконання
завдань,
визначених
регіональними
стратегіями розвитку), з яких не менше 10
відсотків спрямовуються на реалізацію
зазначених програм і проектів регіонального
розвитку, що мають на меті розвиток
спортивної інфраструктури.”;
3. Розподіл коштів між регіонами,
визначених пунктом 2 частини другої цієї
статті, здійснюється з дотриманням таких
критеріїв розподілу:
1) 80 відсотків коштів – відповідно до
чисельності населення, яке проживає у
відповідному регіоні;
2) 20 відсотків коштів – з урахуванням
рівня
соціально-економічного
розвитку
регіонів відповідно до показника валового
регіонального продукту в розрахунку на одну
особу (для регіонів, у яких цей показник

28

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

менше 75 відсотків середнього показника по
Україні).
Регіони, які отримують кошти відповідно
до пункту 2 частини третьої цієї статті
спрямовують їх на проекти, що сприяють
економічному розвитку регіону, зайнятості
населення, зменшують диспропорції у
розвитку між його окремими територіями.
4. Кошти державного фонду регіонального
розвитку, що додатково надходять відповідно
до абзацу третього частини першої цієї статті,
спрямовуються на реалізацію програм і
проектів
регіонального
розвитку,
які
забезпечують виконання завдань, визначених
Державною
стратегією
регіонального
розвитку, та визначені пріоритетними
окремими рішеннями Кабінету Міністрів
України.
5. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 листопада
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до частини другої цієї статті,
пройшли попередній конкурсний відбір
регіональними комісіями відповідно до
законодавства (у тому числі програм і
проектів
щодо
розвитку
спортивної
інфраструктури) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.
Конкурсний відбір програм і проектів
регіонального розвитку, які забезпечують
виконання
завдань,
визначених
регіональними
стратегіями
розвитку,
здійснюється
регіональними
комісіями
виключно на технічні завдання, що
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забезпечують
соціально-економічний
розвиток,
підвищення
конкурентоспроможності
територій,
активізацію
інвестиційної
діяльності,
підвищення зайнятості населення відповідно
до планів заходів з реалізації таких стратегій.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, утворює комісію для
оцінки та відбору програм і проектів, які
забезпечують виконання завдань, визначених
Державною
стратегією
регіонального
розвитку, та оцінки програм і проектів
регіонального розвитку, які забезпечують
виконання
завдань,
визначених
регіональними стратегіями розвитку, на їх
відповідність вимогам законодавства, до
складу якої входять члени Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету та Комітету
Верховної Ради України до предмета відання
якого віднесено питання регіональної
політики
та
розвитку
місцевого
самоврядування за рішенням цих комітетів
(чисельністю не менше 50 відсотків
загального складу такої комісії). Така комісія
на підставі поданих пропозицій (крім
пропозицій щодо програм і проектів,
погоджених
з
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
і спорту) здійснює оцінку та відбір зазначених
програм і проектів на конкурсних засадах у
межах обсягу коштів державного фонду
регіонального
розвитку,
визначеного
Бюджетною декларацією.
За результатами здійснення оцінки та
відповідності поданих інвестиційних програм
і проектів регіонального розвитку вимогам
законодавства центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
регіональної політики, на підставі рішення
відповідної комісії та з урахуванням програм і
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проектів, погоджених з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури
і спорту, до 1 грудня року, що передує
плановому, подає Кабінету Міністрів України
для затвердження пропозиції щодо розподілу
коштів державного фонду регіонального
розвитку з переліком відповідних програм і
проектів.
Програми і проекти, які забезпечують
виконання
завдань,
визначених
регіональними стратегіями розвитку що
реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, підлягають
співфінансуванню з місцевих бюджетів в
обсязі не менше 10 відсотків.
6. Порядок підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватися
за
рахунок
коштів
державного фонду регіонального розвитку, та
порядок
використання
таких
коштів
(включаючи умови спрямування на таку мету
частини
коштів
місцевих
бюджетів)
визначаються Кабінетом Міністрів України.
7. Розподіл та перерозподіл коштів
державного фонду регіонального розвитку на
плановий
бюджетний
період,
що
спрямовуються на реалізацію програм і
проектів
регіонального
розвитку,
які
забезпечують виконання завдань, визначених
Державною
стратегією
регіонального
розвитку та регіональними стратегіями
розвитку, здійснюється Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.”
-46- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 розділу І законопроєкту викласти
у такій редакції:
«10. У статті 241:
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Пропозиції та поправки до проекту

1) в абзаці другому частини першої цифру
та слово «1 відсотка» замінити цифрою та
словом «3 відсотків»;
2) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі проектів
співробітництва територіальних громад), що
мають на меті розвиток регіонів, створення
інфраструктури
індустріальних
та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним
у
Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної
громади
та
кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”.".
-47- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 241:
1) частину другу викласти у
такій
редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“2. Кошти державного фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі
проектів співробітництва територіальних
громад), що мають на меті розвиток регіонів,
створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним у Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної громади
та кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;

-48- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“10. Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 24-1 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі проектів
співробітництва територіальних громад), що
мають на меті розвиток регіонів, створення
інфраструктури
індустріальних
та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним
у
Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної
громади
та
кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-49- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І
Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 24-1:
1) частину другу викласти у
такій
редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі
проектів співробітництва територіальних
громад), що мають на меті розвиток регіонів,
створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним у Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної громади
та кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-50- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І
Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 24-1:
1) частину другу викласти у
такій
редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі
проектів співробітництва територіальних
громад), що мають на меті розвиток регіонів,
створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним у Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної громади
та кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-51- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:“
У статті 24-1 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

регіонального розвитку (у тому числі проектів
співробітництва територіальних громад), що
мають на меті розвиток регіонів, створення
інфраструктури
індустріальних
та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним
у
Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної
громади
та
кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
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бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-52- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“10. Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 24-1 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі проектів
співробітництва територіальних громад), що
мають на меті розвиток регіонів, створення
інфраструктури
індустріальних
та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним
у
Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно до програм соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративнотериторіальних одиниць, що розподіляються
між бюджетами місцевого самоврядування
пропорційно до площі територіальної громади
та кількості сільського 2 населення у такій
територіальній громаді з рівною вагою обох
цих факторів.”;
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частину третю викласти у такій редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-53- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“10. Пункт 10 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“У статті 24-1 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2.
Кошти
державного
фонду
регіонального розвитку, що формуються
відповідно до абзацу другого частини першої
цієї статті, спрямовуються з дотриманням
таких критеріїв розподілу:
1) 70 відсотків – на виконання
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку (у тому числі проектів
співробітництва територіальних громад), що
мають на меті розвиток регіонів, створення
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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інфраструктури
індустріальних
та
інноваційних
парків,
спортивної
інфраструктури і відповідають пріоритетам,
визначеним
у
Державній
стратегії
регіонального розвитку та відповідних
стратегіях розвитку регіонів, а також на
реалізацію
проектів
переможців
“Всеукраїнського громадського бюджету”;
2) 30 відсотків – на реалізацію програм і
проектів регіонального розвитку сільських,
селищних, міських рад (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам)
відповідно
до
програм
соціальноекономічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що
розподіляються між бюджетами місцевого
самоврядування пропорційно до площі
територіальної
громади
та
кількості
сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів.”;
2) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольські
міські державні адміністрації до 1 травня
року, що передує плановому, подають
центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує
формування
державної
регіональної політики, пропозиції з переліком
і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що сформовані
відповідно до абзацу другого частини другої
цієї статті, пройшли попередній конкурсний
відбір відповідно до законодавства (у тому
числі програм і проектів щодо розвитку
спортивної інфраструктури, погоджених з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, та проектів
- переможців “Всеукраїнського громадського
бюджету”) та можуть реалізовуватися за
рахунок
коштів
державного
фонду
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Пропозиції та поправки до проекту

регіонального розвитку у наступному
бюджетному періоді.”;
-54- Н.д. Трухін О. М. (р.к. №255)
доповнити законопроект новими пунктами
такого змісту:
"__. У статті 24-2 пункт 1 частини другої
викласти у такій редакції:
"1) доходи державного бюджету, визначені
пунктами 1-3, 6, 6-2 , 6-3 , 6-4 , 6-5 , 6-6 та 6-7
частини третьої статті 29 цього Кодексу;"";
"__. У статті 29:
1) пункт 36 частини другої доповнити
словами
"(крім
плати
за
проїзд
автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і
механізмів, вагові або габаритні параметри
яких перевищують нормативні, плати за
проїзд автомобільними дорогами України
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів іноземних держав)";
2) пункт 52 частини другої доповнити
словами "(крім концесійних платежів,
визначених пунктом 6-5 частини третьої цієї
статті)";
3) у частині третій пункт 6 доповнити
словами "(крім плати, визначеної пунктом 6-6
цієї частини статті)";
4) частину третю доповнити пунктами 6-5
, 6-6 та 6-7 такого змісту:
"6-5 ) концесійні платежі, що сплачуються
у
разі
будівництва
та
експлуатації
автомобільних доріг на умовах концесії;
6-6) плата за проїзд автомобільними
дорогами транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують
нормативні, яка сплачується у складі єдиного
збору, який справляється у пунктах пропуску
(пунктах контролю) через державний кордон
України;

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
/в
частині
включення концесійних
платежів до джерел
державного
дорожнього
фонду,
відповідні зміни внесені
до ст.24-2, 29 та 30
Кодексу/

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12. У частині другій статті 24-2:
1) у пункті 1 слово і цифри "та 6-4"
замінити цифрами і словом "6-4 та 6-5";
2) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
„2-1) надходження, отримані за рахунок
запозичень, залучених під державні
гарантії, на розвиток мережі та утримання
автомобільних
доріг
загального
користування державного значення”.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6-7) плата за проїзд автомобільними
дорогами транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів транспортних
засобів та інших самохідних машин і
механізмів іноземних держав, яка сплачується
у складі єдиного збору, який справляється у
пунктах пропуску (пунктах контролю) через
державний кордон України;"";
"__. У статті 30 пункт 2-1 частини
четвертої викласти у такій редакції:
"2-1 ) заходи, визначені частиною третьою
статті 24-2 цього Кодексу (за рахунок джерел,
визначених пунктами 1-3, 6, 6-2 , 6-3 , 6-4 , 65 , 6-6 та 6-7 частини третьої статті 29 цього
Кодексу);"";
"__. Розділ ІІ "Прикінцеві положення"
законопроекту доповнити новим пунктом 3
такого змісту:
"3. Внести до Закону України "Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України" (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60 із
наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 3:
1) у пункті 1 частини четвертої слова
"забезпечення
розвитку
виробничих
потужностей дорожніх організацій" змінити
словами "внески у статутні капітали
державних підприємств та господарських
товариств, що здійснюють діяльність у сфері
дорожнього господарства (інфраструктури),
для здійснення інвестицій (капітальних
вкладень)
із
застосуванням
процедур
державних закупівель";
2) пункт 2 частини четвертої викласти у
такій редакції:
"2) субвенцію з Державного бюджету
України місцевим бюджетам на фінансування
будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, виплату
приватному партнеру / концесіонеру плати за
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

експлуатаційну готовність автомобільної
дороги загального користування та інших
виплат у порядку та на умовах, передбачених
договором, укладеним у рамках державноприватного партнерства, у тому числі
концесійним договором, а також вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах
(у
тому
числі
проектновишукувальних, науково-дослідних
робіт,
функціонування
інформаційноаналітичних
систем,
паспортизації,
технічного нагляду, обстеження стану доріг,
зокрема залучення інженера-консультанта),
яка розподіляється таким чином:
10 відсотків загального обсягу субвенції
надається бюджету міста Києва на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання вулиць і доріг
комунальної власності у місті Києві;
90 відсотків загального обсягу субвенції
розподіляється між відповідними місцевими
бюджетами (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому. Зазначена субвенція може
спрямовуватися
на
будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах у розмірі не більше 20 відсотків
обсягу такої субвенції, затвердженого
законом про Державний бюджет України на
відповідний рік для відповідного місцевого
бюджету, а також на погашення та
обслуговування місцевого боргу за місцевими
внутрішніми та зовнішніми запозиченнями,
залученими для виконання ремонтнобудівельних робіт на автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення
та комунальної власності, у розмірі не більше
30 відсотків обсягу такої субвенції,
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затвердженого законом про Державний
бюджет України на відповідний рік для
відповідного місцевого бюджету"".
-55- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
2. Частину другу статті 24-2 Бюджетного
кодексу України, доповнити новим пунктом:
„2-1) надходження отримані за рахунок
запозичень, залучених під державні гарантії,
на
розвиток
мережі
та
утримання
автомобільних доріг загального користування
державного значення”.
-56- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

63

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Доповнити розділ 1 новим пунктом:
«1) Частину другу статті 26 після слів
«Кабінетом Міністрів України» доповнити
новим текстом такого змісту «Фінансовий
контроль за надходженням коштів до
місцевих бюджетів і їх використанням
здійснюється
органами
фінансового
контролю, в тому числі із залученням
недержавних
сертифікованих
суб’єктів
контролю, не рідше одного разу в три роки на
об’єкті контролю.»
64

11. У статті 28:

13. У статті 28:

65

1) у частині четвертій:

1) у частині четвертій:

66
67
68

69

у другому реченні слово “оприлюднене”
замінити словом “опубліковане”;
доповнити частину абзацами такого
змісту:
“Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад
забезпечують оприлюднення на своїх
офіційних сайтах або в інший спосіб
відповідно до Закону України “Про доступ до
публічної інформації”:
1) прогнозу місцевого бюджету у

-57- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У новому абзаці ч.4 ст. 28 після слів
"оприлюднення на своїх офіційних сайтах"
додати слова "в мережі Інтернет"

-58- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

у другому реченні слово “оприлюднене”
замінити словом “опубліковане”;
доповнити
абзацами
другим-шостим
такого змісту:
“Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад
забезпечують оприлюднення на своїх
офіційних сайтах або в інший спосіб
відповідно до Закону України “Про доступ до
публічної інформації”:
1) прогнозу місцевого бюджету - у
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п’ятиденний строк з дня його схвалення;
70

71

72

2) проекту рішення про місцевий бюджет
не пізніше ніж через три робочі дні після
подання його Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, відповідній місцевій раді;

3) рішення про місцевий бюджет у
десятиденний
строк
з
дня
його
опублікування;

4) інформації про виконання місцевого
бюджету за підсумками місяця, кварталу,
року.”;

Пропозиції та поправки до проекту

у пп.1 нового абзацу ч.4 ст. 28 слово
"п'ятиденний " замінити словом "триденний"
-59- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
пп.2 нового абзацу ч.4 ст. 28 викласти у
редакції:
2) проекту рішення про місцевий бюджет
не пізніше, ніж наступного робочого дня після
подання його Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, відповідній місцевій раді;
-60- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У абзаці сьомому підпункту 1 пункту 11
розділу I слово «опублікування» замінити
словом «прийняття»
-61- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

п’ятиденний строк з дня його схвалення;
Відхилено

2) проекту рішення про місцевий бюджет не пізніше ніж через три робочі дні після
подання його Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, відповідній місцевій раді;

Враховано

3) рішення про місцевий бюджет - у
десятиденний строк з дня його прийняття;

Відхилено

пп.3 нового абзацу ч.4 ст. 28 викласти у
редакції :
3) рішення про місцевий бюджет не
пізніше, ніж наступного робочого дня з дня
його опублікування;
-62- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У п. 4) ч.4 ст. 28 словосполучення
"інформації про виконання місцевого
бюджету" замінити словосполученням "звітів
про виконання місцевого бюджету"
-63- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

4) інформації про виконання місцевого
бюджету - за підсумками місяця, кварталу,
року”;

пп.4 нового абзацу ч.4 ст. 28 викласти у
редакції:
4) інформації про виконання місцевого
бюджету за підсумками місяця, кварталу, року
не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня
завершення
відповідного
бюджетного
періоду.
73
74

2) у частині п’ятій:
в абзацах першому, десятому слова “(крім
бюджетів сіл і селищ)” виключити;

2) у частині п’ятій:
в абзаці першому слова “(крім бюджетів
сіл і селищ)” виключити, а слова “газетах
“Голос України” та” замінити словом “газеті”;
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75

в абзаці першому слова “газетах “Голос
України” та” замінити словом “газеті”;
абзац одинадцятий виключити.

76
77

12. У частині другій статті 29:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в абзаці десятому слова “(крім бюджетів
сіл і селищ)” виключити;
абзац одинадцятий виключити.
-64- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У частині першій статті 29 цифри «64, 66,
69» замінити цифрами «64, 64-1, 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-65- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 2 частини другої статті 29 слова
і цифри «пунктом 1-2 частини першої статті
66 та пунктом 2 частини першої статті 69»
замінити словами і цифрами «пунктом 1
частини першої статті 64-1 та пунктом 1-2
частини першої статті 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-66- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д.
Алєксєєв С. О. (р.к. №205), Н.д. Цабаль В.
В. (р.к. №219), Н.д. Железняк Я. І. (р.к.
№212), Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
частину 12 законопроекту /зміни до пункту
1 частини 2 ст.29/ доповнити пунктом 1
такого змісту:
1) цифри "60" замінити цифрами "50",
у зв'язку з чим, пункти 1 та 2 вважати
пунктами 2 та 3 відповідно
пункт 2 частини 17 законопроекту /зміни
до пункту 1-1 частини першої ст.64 Кодексу/
після абзацу третього доповнити новимм
абзацом такого змісту:

Враховано

14. У статті 29:
1) у частині першій цифри «64, 66, 69»
замінити цифрами «64, 64-1, 66";

Враховано

2) у частині другій:
у пункті 2 слова і цифри «пунктом 1-2
частини першої статті 66 та пунктом 2
частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пунктом 1 частини
першої статті 64-1 та пунктом 1-2 частини
першої статті 66»;
у пункті 23 слова і цифри «пунктами 26
і 27 частини першої статті 66 та пунктами
11, 12, 13 і 13-1 частини першої статті 69»
замінити словами і цифрами «пунктом 13
частини першої статті 64-1 та пунктами 26
і 27 частини першої статті 66»;
у пункті 24 слова і цифри «та пунктом
20-1
частини
першої
статті
69»
виключити»;

Відхилено

у пункті 24-1 слова і цифри «пунктом 205 частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пунктом 9 частини
першої статті 64-1»;
у пункті 24-4 слова і цифри «пунктом 206 частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пунктом 11 частини
першої статті 64-1»;
у пункті 25 слова і цифри «пунктами 1821, 24, 25 і 25-1 частини першої статті 66,
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Пропозиції та поправки до проекту

"у пункті 1-1 цифри "40" замінити цифрами
"50".
-67- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
12-1 такого змісту:
«Пункт 1 частини другої статті 29 викласти
у такій редакції:
«1) податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 цієї
частини
статті),
що
сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України у розмірі 20 відсотків на
відповідній території України (крім території
міст Києва та Севастополя) та у розмірі 55
відсотків - на території міста Києва;»
Відповідно внести такі зміни до частини
першої статті 64 Бюджетного кодексу
України:
1) у пункті 1 цифри «60» замінити на
цифри «65»;
2) у пункті 1-1 цифри «40» замінити на
цифри «45»;».
Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону
«Прикінцеві положення» доповнити словами:
«, а також пункту 12-1 розділу І цього Закону,
який набирає чинності з 1 січня 2022 року».
-68- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)
Доповнити пункт 12 розділу І підпунктом
такого змісту:
У частині другій статті 29 пункт 3
виключити.
У зв'язку з чим узгодити подальшу
нумерацію підпунктів.
2.Доповнити розділ І двома пунктами
такого змісту:
«пункт 13-4 частини третьої статті 29
виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пунктами 8-1 і 10-1 частини першої статті
69» замінити словами і цифрами «пунктом
2 частини першої статті 64-1, пунктами 1821, 24, 25 і 25-1 частини першої статті 66»;
у пункті 25-1 слова і цифри «пунктом 207 частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пунктом 10 частини
першої статті 64-1»;
пункт 41 доповнити словами і цифрами
«(крім коштів, визначених пунктом 12-1
частини третьої цієї статті)»;

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

пункт 15-1 частини 4 статті 30
виключити».
У зв'язку з чим узгодити подальшу
нумерацію пунктів.
3.Доповнити підпункт 2 пункту 17 розділу
І абзацом такого змісту:
у частині першій статті 64 :
1) пункт 2 виключити».
2) у пункті 30 слова “місцевого
самоврядування”
замінити
словами
“територіальних громад”, а слова «рентна
плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів у частині
деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)» виключити».
-69- Н.д. Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250), Н.д. Лаба М. М.
(р.к. №276), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Яцик
Ю. Г. (р.к. №285), Н.д. Пасічний О. С. (р.к.
№328), Н.д. Гевко В. Л. (р.к. №368), Н.д.
Каптєлов Р. В. (р.к. №251)
частину 12 законопроекту доповнити
новим пунктом такого змісту:
"пункт 16-3 виключити"
Доповнити законопроект новою частиною
12-1 такого змісту:
"частину третю статті 29 доповнити
пунктом 9 такого змісту:
«9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження"
Доповнити законопроект новою частиною
12-2 такого змісту:
«12-2. 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,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)».
-70- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

У статті 29 в частині другій пункт 16-3
виключити;
2) у частині третій:
доповнити пунктом 9 такого змісту:
“9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення,"
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 8 такого змісту:
“8) субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціальноекономічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження
(за
рахунок
джерел,
визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)”.
-71- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

У статті 29: 1) в частині другій:
виключити пункт 16-3 ;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
"9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження; ”.
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-72- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

У статті 29:
в частині другій пункт 16-3 виключити;
у частині третій:
доповнити пунктом 9 такого змісту :
"9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження";
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 8 такого змісту:
“8) субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціальноекономічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження
(за
рахунок
джерел,
визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)”.
-73- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

У статті 29:
1) в частині другій:
виключити пункт 16-3 ;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження; ”.
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-74- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 29 в частині другій пункт 16-3
виключити;
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2) у частині третій:
доповнити пунктом 15 такого змісту :
“15) збір на соціально-економічну
компенсацію ризику населення,
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 8 такого змісту:
“8) субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціальноекономічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження
(за
рахунок
джерел,
визначених пунктом 9 частини третьої статті
29 цього Кодексу)”.
-75- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У статті 29:
1) в частині другій: виключити пункт 16-3
;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження;
”.Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-76- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
У статті 29:

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) в частині другій: виключити пункт 16-3
;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження; ”.
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-77- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Відхилено

У статті 29:
1) в частині другій: виключити пункт 16-3
;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження; ”
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-78- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У статті 29:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) в частині другій: виключити пункт 16-3
;
-79- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

У статті 29:
1) в частині другій: виключити пункт 16-3
;
частину третю доповнити пунктом 9
такого змісту:
9)
збір
на
соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження; ”.
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 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)”.
-80- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

У статті 29 частину третю доповнити
пунктом 13-9 такого змісту:
"13-9) рентна плата за пересування
територією
України
автотранспортних
засобів,
що
не
мають
державного
реєстраційного знаку транспортних засобів
України."
Розділ ІІ "Прикінцеві положення"
законопроекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
"__. Частину другу статті 37 Закону
України "Про дорожній рух" (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.
338) доповнити новим абзацом такого змісту:
"відсутності
в
особи,
що
керує
транспортним засобом, який не має
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79

80

81

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України, діючого
свідоцтва про сплату рентної плати за
пересування
територією
України
автотранспортних засобів, що не мають
державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України у випадках,
коли сплата такої рентної плати є
обов’язковою."
-81- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 23 частини другої статті 29 слова
і цифри «пунктами 26 і 27 частини першої
статті 66 та пунктами 11, 12, 13 і 13-1 частини
першої статті 69» замінити словами і цифрами
«пунктом 13 частини першої статті 64-1 та
пунктами 26 і 27 частини першої статті 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-82- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 24 частини другої статті 29 слова
і цифри «та пунктом 20-1 частини першої
статті 69» виключити».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69/
-83- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 24-1 частини другої статті 29
слова і цифри «пунктом 20-5 частини першої
статті 69» замінити словами і цифрами
«пунктом 9 частини першої статті 64-1».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано
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/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-84- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 24-4 частини другої статті 29
слова і цифри «пунктом 20-6 частини першої
статті 69» замінити словами і цифрами
«пунктом 11 частини першої статті 64-1».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-85- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 25 частини другої статті 29 слова
і цифри «пунктами 18-21, 24, 25 і 25-1 частини
першої статті 66, пунктами 8-1 і 10-1 частини
першої статті 69» замінити словами і цифрами
«пунктом 2 частини першої статті 64-1,
пунктами 18-21, 24, 25 і 25-1 частини першої
статті 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-86- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 25-1 частини другої статті 29
слова і цифри «пунктом 20-7 частини першої
статті 69» замінити словами і цифрами
«пунктом 10 частини першої статті 64-1».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано
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редакції Бюджетного кодексу, в
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-87- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

якій

Пункт 12 Розділу І проекту Закону
доповнити новим абзацом другим такого
змісту:
«1) у пункті 26 слова «та плата за
одержання контрольних марок» виключити;»
Підпункти
1-2
відповідно
вважати
підпунктами 2-3.
-88- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ I доповнити положеннями такого
змісту /зміни до статей 29 та 30 Кодексу/:
«У статті 29:
пункт 41 частини другої доповнити
словами та цифрами «(крім коштів,
визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї
статті)»;
частину третю доповнити пунктом 12-1
такого змісту:
«12-1)
кошти
від
реалізації
розвідувальними
органами
України
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, нерухомого військового
майна»;
Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 23 такого змісту:
«23) здійснення розвідувальної діяльності
розвідувальних органів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12-1 частини
третьої статті 29 цього Кодексу)»;
/ці положення є подібними до положень
законопроекту
№
2413,
поданого
Президентом
України,
з
деякими
уточненнями
з
урахуванням
висновку
Мінфіну/
-89- Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268)

Відхилено

Враховано

Враховано

Розділ
I
доповнити
положеннями
наступного змісту /зміни до статей 29 та 30
Кодексу/:
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Висновки, обґрунтування

“У статті 29:
пункт 41 частини другої доповнити
словами та цифрами “(крім коштів,
визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї
статті)”;
частину третю доповнити пунктом 12-1
такого змісту:
“12-1)
кошти
від
реалізації
розвідувальними
органами
України
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, нерухомого військового
майна”;
частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 23 наступного змісту:
“23) здійснення розвідувальної діяльності
розвідувальних органів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12-1 частини
третьої статті 29 цього Кодексу)”.
-90- Н.д. Ясько Є. О. (р.к. №15)

Враховано

Розділ I доповнити положеннями такого
змісту /зміни до статей 29 та 30 Кодексу/:
«У статті 29:
пункт 41 частини другої доповнити
словами та цифрами «(крім коштів,
визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї
статті)»;
частину третю доповнити пунктом 12-1
такого змісту:
«12-1)
кошти
від
реалізації
розвідувальними
органами
України
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, нерухомого військового
майна»;
Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 23 такого змісту:
«23) здійснення розвідувальної діяльності
розвідувальних органів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12-1 частини
третьої статті 29 цього Кодексу)»
-91- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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88

Редакція, прийнята в першому читанні

1) пункти 45 і 46 викласти в такій редакції:

“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ I доповнити положеннями такого
змісту /зміни до статей 29 та 30 Кодексу/:
«У статті 29:
пункт 41 частини другої доповнити
словами та цифрами «(крім коштів,
визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї
статті)»;
частину третю доповнити пунктом 12-1
такого змісту:
«12-1)
кошти
від
реалізації
розвідувальними
органами
України
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, нерухомого військового
майна»;
Частину четверту статті 30 доповнити
пунктом 23 такого змісту:
«23) здійснення розвідувальної діяльності
розвідувальних органів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 12-1 частини
третьої статті 29 цього Кодексу)»/
-92- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Викласти в такій редакції:
"2) пункти 45 і 46 частини другої викласти
в такій редакції:"
-93- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Враховано

пункт 45 викласти в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-94- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункти 45 і 46 викласти в такій редакції:

“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню
таким учасникам, у частині здійснення
закупівель за рахунок коштів державного
бюджету;

пункт 45 викласти в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
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учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-95- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Враховано

пункт 45 викласти в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-96- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

пункт 45 в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-97- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано

пункт 45 викласти в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-98- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
пункт 45 викласти в такій редакції:
“45) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів державного бюджету;
-99- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Враховано

пункт 46 викласти в такій редакції:
46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-100- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів державного бюджету”;

Враховано

пункт 46 викласти в такій редакції:
"46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-101- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

пункт 52 доповнити словами і цифрами
"(крім концесійних платежів, визначених
пунктом 6-5 частини третьої цієї статті)";

Враховано

пункт 46 викласти в такій редакції:
"46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-102- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

пункт 46 викласти в такій редакції:
"46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-103- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано
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2) у пункті 56 слова “(крім земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягають приватизації); кошти від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

пункт 46 викласти в такій редакції:
"46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-104- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
пункт 46 викласти в такій редакції:
46) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
державного бюджету;”;
-105- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)
у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити
-106- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити;

Враховано

у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
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об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити
-107- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Враховано

у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити
-108- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Викласти в такій редакції:
"3) у пункті 56 частини другої слова “(крім
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягають приватизації); кошти від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити"
-109- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити.
-110- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
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розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити
-111- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
у пункті 56 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації); кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації”
виключити
-112- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 13-2 частини третьої статті 29 та
підпункті “б” пункту 9 частини першої статті
87 слова «Фонду соціального захисту
інвалідів»
замінити
словами
«Фонду
соціального захисту осіб з інвалідністю».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до профільного
законодавства (є ідентичними до положень
урядового законопроекту № 3967)/
-113- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Доповнити проект новим пунктом такого
змісту:
«У пункті 13-5 частини третьої статті 29
цифри та слова «50 відсотків надходжень»
замінити словом «надходження».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Відхилено

3) у частині третій:
доповнити пунктами 6-5 і 12-1 такого
змісту:
"6-5
)
концесійні
платежі,
що
сплачуються у разі будівництва та
експлуатації
автомобільних
доріг
загального користування на умовах
концесії";
«12-1)
кошти
від
реалізації
розвідувальними
органами
України
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної
техніки,
нерухомого
військового майна»;
у пункті 13-2 слова «Фонду соціального
захисту інвалідів» замінити словами
«Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю».
15. У частині четвертій статті 30:
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-114- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Відхилено

Пункт 12 розділу 1 доповнити підпунктом
3 такого змісту:
«3) у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього кодексу);
пункт 2 викласти у такій редакції:
2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);»
-115- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

У статті 29 у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 42
частини першої статті 69-1 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 43 частини першої статті 69-1 цього
Кодексу);”;
-116- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 2-1 слова і цифри "пунктами 13, 6, 6-2, 6-3 та 6-4" замінити словами і
цифрами "пунктами 1-3, 6, 6-2, 6-3, 6-4 та 65";
доповнити пунктом 23 такого змісту:
«23)
здійснення
розвідувальної
діяльності розвідувальних органів України
(за рахунок джерел, визначених пунктом
12-1 частини третьої статті 29 цього
Кодексу)».

у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних

66

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-117- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-118- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

у частині третій: пункт 1 викласти у такій
редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-119- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити новим підпунктом такого
змісту:
"4) пункти 1 і 2 частини третьої викласти в
такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);
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Пропозиції та поправки до проекту

2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 43 частини першої статті 69-1 цього
Кодексу);”"
-120- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-121- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

у частині третій: пункт 1 викласти у такій
редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-122- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

Пункт 12 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
“У статті 29:
1) у частині третій: пункт 1 викласти у
такій редакції:
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“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-123- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
у частині третій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
“1) акцизний податок з вироблених в
Україні пального і транспортних засобів (крім
акцизного податку, визначеного пунктом 6
частини першої статті 66 та пунктом 16-1
частини першої статті 64 цього Кодексу);”;
пункт 2 викласти у такій редакції: “2)
акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного
пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього
Кодексу);”;
-124- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
після пункту 13 доповнити новими
пунктами 14-16 такого змісту:
«14. У статті 33:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у частині п’ятій:
доповнити абзацом третім такого змісту:
“У складі інструкцій з підготовки
пропозицій
до
Бюджетної
декларації
Міністерство фінансів України доводить
центральному
органу,
що
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, граничні показники
видатків державного бюджету, що можуть
бути спрямовані на взяття середньострокових
зобов’язань у сфері охорони здоров’я, в
розрізі бюджетних програм за групами
функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету.”.
У зв’язку з цим абзаци третій-шостий
частини п’ятої вважати абзацами четвертимсьомим частини п’ятої;
2) доповнити абзацом сьомим такого
змісту:
“Міністерство фінансів України вживає
заходів для пріоритетного включення до
Бюджетної
декларації
пропозицій
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, у частині
видатків на середньострокові зобов’язання у
сфері охорони здоров’я.”.
У зв’язку з цим абзац сьомий частини
п’ятої вважати абзацом восьмим частини
п’ятої;
3) частину сьому після слів “схвалена у
попередньому
бюджетному
періоді”
доповнити словами “(крім показників обсягу
видатків на середньострокові зобов’язання у
сфері охорони здоров’я на поточний та/або
наступний
бюджетний
період,
які
враховуються на всіх стадіях бюджетного
процесу).”.
15. Частину другу статті 35 після слів
“довгострокових
зобов’язань
за
енергосервісом на відповідні бюджетні
періоди,”
доповнити
словами
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Редакція, прийнята в першому читанні

13. Абзац четвертий підпункту “ґ” пункту
1 частини першої статті 38 виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

“середньострокових зобов’язань у сфері
охорони здоров’я на відповідні бюджетні
періоди”.
16. Частину першу статті 36 доповнити
абзацом третім такого змісту: “Міністерство
фінансів України вживає заходів для
пріоритетного
включення
до
проекту
Державного бюджету України показників
бюджетного запиту центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, у частині видатків на
середньострокові зобов’язання у сфері
охорони здоров’я.”.».
У зв’язку з цим пункти 14-50 вважати
відповідно пунктами 17-53;
/пропозиція щодо таких пунктів набирають чинності з дня наступного за
днем опублікування цього Закону/
-125- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
пункт 17 (пункт 13 законопроекту)
викласти в такій редакції:
«17. У частині першій статті 38:
1) абзац четвертий підпункту “ґ” пункту 1
виключити;
2) доповнити пунктом 6-2 такого змісту:
“6-2)
переліки
та
обсяги
середньострокових зобов’язань у сфері
охорони здоров’я за бюджетними програмами
до повного завершення розрахунків з
постачальниками
лікарських
засобів,
медичних виробів та допоміжних засобів до

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16. Абзац четвертий підпункту “ґ” пункту
1 частини першої статті 38 виключити.
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14. У статті 43:

Пропозиції та поправки до проекту

них та/або надавачами пов'язаних із ними
послуг за такими угодами (договорами);”.»;
підпункту 2 пункту 17, набирає чинності
з дня, наступного за днем опублікування цього
Закону.
-126- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Пункт 14 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до статті 43 Бюджетного
кодексу) виключити.
-127- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

17. У статті 43:

Відхилено

виключити
частину
14
розділ
І
законопроекту, у зв'язку з чим, частини 15 - 49
вважати частини 14 - 48 відповідно;
95
96

1) частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
“Казначейство України має право залучати
на поворотній основі кошти єдиного
казначейського рахунку для покриття
тимчасових касових розривів загального
фонду державного бюджету з дотриманням
граничного обсягу дефіциту державного
бюджету.”;

-128- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Пункт 14 розділу І /щодо змін до ч.4 ст.43
Бюджетного
кодексу/
після
слів
«Казначейство України» доповнити словами
«за погодженням з Міністерством фінансів
України».
/для узгодження з іншими положеннями
ч.4 і 5 ст.43 Бюджетного кодексу в частині
залучення на поворотній основі коштів ЄКР/
-129- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

1) частину четверту доповнити абзацом
другим такого змісту:
“Казначейство України за погодженням з
Міністерством фінансів України має право
залучати на поворотній основі кошти єдиного
казначейського рахунку для покриття
тимчасових касових розривів загального
фонду державного бюджету з дотриманням
граничного обсягу дефіциту державного
бюджету”;

Відхилено

Підпункт 1 пункту 14 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«1) абзац перший частини четвертої
викласти в такій редакції:
«4. Казначейство України за погодженням
з Міністерством фінансів України має право
залучати на поворотній основі кошти єдиного
казначейського рахунку для покриття
тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, Пенсійного фонду України, а також
для покриття тимчасових касових розривів
загального фонду державного бюджету з
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дотриманням граничного обсягу дефіциту
державного бюджету.».».
97

2) абзац перший частини п’ятої після слів
“захищених видатків загального фонду”
доповнити словами “, тимчасових касових
розривів загального фонду державного
бюджету”.

2) абзац перший частини п’ятої після слів
“захищених видатків загального фонду”
доповнити словами “тимчасових касових
розривів загального фонду державного
бюджету”.
-130- Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326)

98

Відхилено

пункт 14 розділу І законопроекту (щодо
змін у ст. 43) доповнити новим підпунктом 3
такого змісту:
3) у частинах сьомій та дев'ятій, слова
"банках державного сектору" замінити
словами "банківських установах"
99

15. У статті 45:

100

1) у частині другій:

101

після
слів
“здійснює
повернення”
доповнити словом “(перерахування)”;

102

доповнити частину абзацом такого змісту:

103

“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до Державного бюджету України
через єдиний рахунок, Казначейством
України
здійснюється
за
висновком
податкових органів, поданим на дату
формування реєстру платежів з єдиного
рахунку в розрізі окремого платника у складі
зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку
згідно з Податковим кодексом України.”;
2) частину четверту після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
“У разі використання єдиного рахунку
для сплати податків і зборів та інших
платежів, контроль за справлянням яких
покладено на податкові органи, такі кошти
зараховуються до державного бюджету в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.”.

104
105

18. У частині другій статті 45:
абзац перший після слів “здійснює
повернення”
доповнити
словом
“(перерахування)”;
доповнити абзацом другим такого змісту:
“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до державного бюджету через
єдиний рахунок, здійснюється Казначейством
України за висновком податкових органів,
поданим на дату формування реєстру
платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого
платника у складі зведеного реєстру платежів
з єдиного рахунку згідно з Податковим
кодексом України”.

-131- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Підпункт 2 пункту 15 і підпункт 3 пункту
30 розділу І /щодо доповнення ч.4 ст.45 і ч.5
ст.78 Бюджетного кодексу/ виключити.
/згідно з п.35-1.10 ст.35-1 Податкового
кодексу (що включено законом від 04.10.2019

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№ 190-ІХ) порядок функціонування єдиного
рахунку
встановлюється
Кабінетом
Міністрів, тому відповідні питання мають
унормовуватися в цьому ж порядку/
106
107

У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім.
-132- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
після пункту 19 (пункт 15 законопроекту)
доповнити новим пунктом такого змісту:
«20. У частині першій статті 48:
1) після слів “довгострокових зобов’язань
за енергосервісом, узятих на облік органами
Казначейства України;” доповнити словами
“середньострокових зобов’язань у сфері
охорони здоров’я;”.
б) доповнити абзацом третім такого
змісту:
“Середньострокове зобов’язання у сфері
охорони
здоров’я
набуває
статусу
бюджетного зобов’язання у сумі, визначеній
згідно з умовами угоди (договору), та/або
невикористаних асигнувань, передбачених
для виконання програм та здійснення
централізованих заходів з охорони здоров’я,
за умови її відповідності граничним
показникам видатків державного бюджету,
що можуть бути спрямовані на взяття
середньострокових зобов’язань у сфері
охорони здоров’я, визначеним законом про
Державний бюджет України на відповідний
період. Центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує

Відхилено
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№

108

Редакція, прийнята в першому читанні

16. У частині третій статті 51 слова “з
дотриманням встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання на
енергоносії та комунальні послуги” замінити
словами “у межах бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі”.

Пропозиції та поправки до проекту

державну політику у сфері охорони здоров’я,
здійснює постійний моніторинг відповідності
взятих особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров’я,
середньострокових зобов’язань граничним
показникам видатків державного бюджету,
що можуть спрямовуватися на таку мету.”.».
У зв’язку з цим пункти 20-53 вважати
відповідно пунктами 21-54;
пропозиція - набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.
-133- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
пункт 21 (пункт 16 законопроекту)
викласти в такій редакції:
«21. У статті 51:
в абзаці другому частини другої після слів
«безоплатною
медичною
допомогою»
доповнити
словами
«,у
тому
числі
проходження медичних оглядів»;
У частині третій слова “з дотриманням
встановлених
відповідним
головним
розпорядником
бюджетних
коштів
обґрунтованих лімітів споживання на
енергоносії та комунальні послуги” замінити
словами “у межах бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі”.
-134- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

19. У частині третій статті 51 слова “з
дотриманням встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання на
енергоносії та комунальні послуги” замінити
словами “у межах бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі”.

Відхилено

частину третю статті 51 Бюджетного
кодексу викласти в редакції:

75

№

109

110

111

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"3. Розпорядники бюджетних коштів
забезпечують у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний
газ, інші енергоносії, комунальні послуги та
послуги
зв’язку,
які
споживаються
бюджетними установами, та укладають
договори за кожним видом відповідних
послуг
з
дотриманням
встановлених
відповідним
головним
розпорядником
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів
споживання на енергоносії та комунальні
послуги, у межах бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі."
-135- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 2 частини першої статті 52
Бюджетного кодексу України, після слів
„перевиконання
за
підсумками
трьох
кварталів надходжень” доповнити словами:
„загального фонду”.
-136- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У назві статті 53 Бюджетного кодексу
України,
після
слів:
„Перевиконання
надходжень” доповнити словами: „загального
фонду”.
У частині першій статті 53
Бюджетного кодексу України, після слів:
„Факт перевиконання надходжень” і „у разі
перевищення
показників
надходжень”
доповнити словами „загального фонду”.
-137- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

20. Пункт 2 частини першої статті 52
після слів „перевиконання за підсумками
трьох кварталів надходжень” доповнити
словами „загального фонду”.

Враховано

21. У статті 53:
1) назву після слів „Перевиконання
надходжень”
доповнити
словами
„загального фонду”;
2) частину першу після слів „Факт
перевиконання надходжень” і „у разі
перевищення показників надходжень”
доповнити словами „загального фонду”.

Відхилено

76

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
після пункту 21 (пункт 16 законопроекту)
доповнити новим пунктом такого змісту:
«22. Частину другу статті 55 доповнити
абзацом двадцять першим такого змісту:
“середньострокові зобов’язання у сфері
охорони здоров’я.”.».
У зв’язку з цим пункти 22-54 вважати
відповідно пунктами 23-55;
пропозиція - набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.
112

17. У статті 64:

22. У статті 64:

113

1) назву статті викласти в такій редакції:

1) назву викласти в такій редакції:

114
115

“Стаття 64. Склад доходів загального
фонду бюджетів територіальних громад”;
2) у частині першій:

-138- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 17 розділу I /щодо змін до ст.64
Бюджетного кодексу/ викласти в такій
редакції:
«___. У статті 64:
1) у назві статті після слова «бюджетів»
доповнити словами «сільських, селищних,
міських»;
2) у частині першій:
у абзаці першому після слова «бюджетів»
доповнити словами «сільських, селищних,
міських»;
у пунктах 21 та 32 слова «відповідно до»
замінити словами «до відповідних»;
у пунктах 23, 27, 28 слова “та тютюнових
виробів” в усіх відмінках замінити словами“,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,”
у відповідному відмінку;

Враховано

“Стаття 64. Склад доходів загального
фонду бюджетів сільських, селищних,
міських територіальних громад”;
2) у частині першій:

77
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 24 слова “коньячним і плодовим
та зерновим дистилятом” та “дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим та біоетанолом” виключити;
у пунктах 31 та 39 слова «місцевих
бюджетів» замінити словами «бюджетів
місцевого самоврядування»;
пункти 40 і 41 викласти в такій редакції:
“40) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам, у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів відповідних бюджетів
місцевого самоврядування»;
41) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів відповідних бюджетів місцевого
самоврядування»;»
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ, з
урахуванням вимог іншого законодавства/
116

абзац перший викласти в такій редакції:

117

“1. До доходів загального фонду бюджетів
територіальних громад належать:”;

абзац перший викласти в такій редакції:
-139- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити пункт 17 розділу І проекту
Закону новим підпунктом такого змісту:
«У пункті 1-1 частини першої статті 64
слова «40 відсотків податку на доходи
фізичних осіб (крім податку на доходи
фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1
частини другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території

Відхилено

“1. До доходів загального фонду бюджетів
сільських,
селищних,
міських
територіальних громад належать”;

78

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

міста Києва та зараховується до бюджету
міста Києва» виключити, замінивши в пункті
1 частини першої статті 64 слова «крім
території міст Києва та Севастополя» на слова
«крім території міста Севастополя».
Відповідно в пункті 1 частини другої
статті 29 слова «у розмірі 60 відсотків»
замінити на слова «у розмірі 40 відсотків»;».
-140- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Підпункт 2 пункту 17 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
статті 64 Бюджетного кодексу України)
після абзацу третього доповнити абзацом
такого змісту:
«у пункті 1 слова і цифри «60 відсотків»
замінити словами і цифрами «80 відсотків».
-141- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт перший частини першої статті 64
викласти в такій редакції:
"1) 60 відсотків податку на доходи
фізичних осіб (крім податку на доходи
фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1
частини другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території (крім території міст Києва та
Севастополя); У разі якщо місце проживання
платника податку на доходи фізичних осіб
відповідно до законодавства зареєстровано не
на території, на якій згідно Податкового
кодексу
України
сплачується
(перераховується) відповідний податок на
його доходи (крім території міст Києва та
Севастополя), 40 відсотків такого податку
належить до доходів загального фонду
відповідного бюджету села, селища або міста
за місцем сплати (перерахування) податку та
20 відсотків до доходів загального фонду
бюджету села, селища або міста на території

79

№

118

119

120
121

122

Редакція, прийнята в першому читанні

пункт 41 виключити;

у пунктах 42 і 43 слова “бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад”
замінити словами “сільських, селищних,
міських бюджетів”;
у
пункті
15
слова
“місцевого
самоврядування”
замінити
словами
“відповідних територіальних громад”;
у пункті 16 слова “, що зараховується до
бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад, міських бюджетів” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

якого зареєстровано місце проживання
платника податку."
-142- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту виключити.
-143- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

включити до частини першої статті 64
Бюджетного кодексу пункт 4-1 в такій
редакції:
"4-1 ) 2 відсотки рентної плати за
користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового
конденсату
(крім
рентної
плати
за
користування
надрами
в
межах
континентального шельфу та/або виключної
(морської) економічної зони України), що
зараховується до районних бюджетів за
місцезнаходженням
(місцем
видобутку)
відповідних природних ресурсів;"
-144- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту викласти в такій
редакції:
«пункти 42 і 43 після слів «що
зараховується» доповнити словами «до
сільських, селищних, міських бюджетів».

-145- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту виключити.
-146- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 17 частини першої статті 64
слова і цифри «пунктом 1-2 частини першої
статті 66 та пунктом 2 частини першої статті
69» замінити словами і цифрами «пунктом 1

Враховано

Враховано

у пункті 17 слова і цифри «пунктом 1-2
частини першої статті 66 та пунктом 2
частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пунктом 1 частини
першої статті 64-1 та пунктом 1-2 частини
першої статті 66»;
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частини першої статті 64-1 та пунктом 1-2
частини першої статті 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/
-147- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
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у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-148- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
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території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-149- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
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реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-150- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 17 розділу 1 доповнити підпунктом
3 такого змісту:
«3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
161) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
162) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у
першому
півріччі
поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
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Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;»
-151- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
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пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-152- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у
першому
півріччі
поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
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у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного 4 періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-153- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично: у першому
півріччі поточного бюджетного періоду пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя попереднього бюджетного
періоду в загальному обсязі такого
реалізованого пального в цілому по Україні за
друге півріччя відповідного бюджетного
періоду; у другому півріччі поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:у першому півріччі поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду; у другому півріччі
поточного бюджетного періоду - пропорційно
до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального
на відповідній території за перше півріччя
поточного бюджетного періоду в загальному
обсязі такого реалізованого пального в цілому
по Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
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-154- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 17 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у
першому
півріччі
поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у
першому
півріччі
поточного
бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
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Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-155- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Пункт 17 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) частину першу доповнити пунктами
такого змісту:
“16-1 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
сіл, селищ та міст автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
16-2 ) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст
автоматично:
у першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду;
у другому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя поточного
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше відповідного бюджетного
періоду; ”.
-156- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Підпункт 2 пункту 17 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до статті
64 Бюджетного кодексу України) доповнити
абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
«43-3. Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 Бюджетного кодексу
України, 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального та 13,44
відсотка акцизного податку з ввезеного на
митну територію України пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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зараховуються до загального фонду бюджетів
місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.».».
-157- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци восьмий та дев’ятий підпункту 2
пункту 17 розділу І законопроєкту викласти в
такій редакції:
«пункт 18 викласти в такій редакції:
18) податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності,
засновниками яких є сільські, селищні, міські
ради, який зараховується до бюджетів
відповідних територіальних громад;».
125

126

127

“18) податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної
власності, засновниками яких є сільські,
селищні, міські ради, який зараховується
до бюджетів відповідних територіальних
громад;
19) місцеві податки та збори, що
сплачуються (перераховуються) згідно з
Податковим кодексом України;”;
пункти 20, 201, 202 виключити;

-158- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац десятий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту виключити.
-159- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту виключити.
-160- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено
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пункт 21 викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

включити пункти 20, 20-1, 20-2 в такі й
редакції:
"20) єдиний податок, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;
20-1 ) збір за місця для паркування
транспортних засобів, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;
20-2 ) туристичний збір, що зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування;
-161- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци
дванадцятий-тринадцятий
підпункту 2 пункту 17 розділу І законопроєкту
викласти в такій редакції:
«у пункті 21 слово «відповідних»
виключити, слова «відповідно до бюджетів
місцевого самоврядування» замінити словами
«до бюджетів відповідних територіальних
громад».
129

130

131

132

133
134

“21) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати,
що видаються виконавчими органами
місцевих рад, яка зараховується до
бюджетів відповідних територіальних
громад;”;
у пунктах 23, 27, 28 слова “та тютюнових
виробів” в усіх відмінках замінити словами “,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,”
у відповідному відмінку;
у пункті 24 слова “коньячним і плодовим
та зерновим дистилятом” та “дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим та біоетанолом” виключити;
у пункті 29 слова “районні, міські ради,
об’єднані територіальні громади” замінити
словами “сільські, селищні, міські ради”;
у
пункті
30
слова
“місцевого
самоврядування”
замінити
словами
“територіальних громад”;
у пункті 32 слова “відповідно до

у пункті 21 слова «відповідно до »
замінити словами "до відповідних";

у пунктах 23, 27, 28 слова “та тютюнові
вироби” в усіх відмінках замінити словами
“тютюнові
вироби
та
рідини,
що
використовуються в електронних сигаретах” у
відповідному відмінку;
у пункті 24 слова “коньячним і плодовим
та зерновим дистилятом” та “дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим та біоетанолом” виключити;
-162- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 17
розділу І законопроєкту виключити.

-163- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

у пункті 31 слова "місцевих бюджетів"
замінити словами "бюджетів місцевого
самоврядування";
у пункті 32 слова «відповідно до»
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районних бюджетів, бюджетів місцевого
самоврядування” замінити словами “до
бюджетів відповідних територіальних
громад”;

Абзац вісімнадцятий підпункту 2 пункту
17 розділу І законопроєкту викласти в такій
редакції:
«у пункті 32 слова «відповідно до
бюджетів
місцевого
самоврядування»
замінити словами «до бюджетів відповідних
територіальних громад».
-164- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 пункту
17 розділу І законопроєкту виключити.
-165- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

у пункті 34 слова “районні, міські ради,
об’єднані територіальні громади” замінити
словами “сільські, селищні, міські ради”;
пункти 361 , 362, 363 викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами "до відповідних";

Абзаци двадцятий-двадцять третій розділу
І законопроєкту викласти в такій редакції:
«у пунктах 361, 362, 363 слова «місцевого
самоврядування»
замінити
словами
«територіальних громад».

“361) адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, що здійснюється
виконавчими
органами
сільських,
селищних, міських рад, районними у містах
Києві
та
Севастополі
державними
адміністраціями, який зараховується до
бюджетів територіальних громад за місцем
надання послуг;
362)
адміністративний
збір
за
проведення
державної
реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань,
що здійснюється виконавчими органами
сільських,
селищних,
міських
рад,
районними у містах Києві та Севастополі
державними
адміністраціями,
який
зараховується до бюджетів територіальних
громад за місцем надання послуг;
363) плата за скорочення термінів
надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань, а
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140

також плата за надання інших платних
послуг, пов’язаних з такою державною
реєстрацією,
що
здійснюється
виконавчими
органами
сільських,
селищних, міських рад, районними у містах
Києві
та
Севастополі
державними
адміністраціями, яка зараховується до
бюджетів територіальних громад за місцем
надання послуг;”;
пункти 40 і 41 викласти в такій редакції:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 39 слова "місцевих бюджетів"
замінити словами "бюджетів місцевого
самоврядування";
пункти 40 і 41 викласти в такій редакції:
“40) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню
таким учасникам, у частині здійснення
закупівель за рахунок коштів відповідних
бюджетів місцевого самоврядування";
41) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів відповідних бюджетів місцевого
самоврядування";

“40) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/ спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам, у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджетів територіальних
громад;
41) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів бюджетів територіальних громад;”;
у пунктах 42 і 44 слова “об’єднаних” та
“районних,
міських
бюджетів,”
виключити;
у
пункті
431
слова
“місцевого
самоврядування”
замінити
словами
“територіальних громад”.
-166- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Частину 17 розділу І
законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) абзац другий частини другої викласти
в такій редакції:
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18. Доповнити Кодекс статтею 641
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

"податковим агентом юридичною
особою та/або її відокремленим підрозділом
(філією, відділенням, іншим відокремленим
підрозділом)
чи
представництвом
нерезидента
юридичної
особи,
зараховується до відповідного бюджету за
місцем здійснення своєї діяльності (місцем
розташування власних та/або орендованих
приміщень (будівель), через які ведеться
діяльність), місцем здійснення діяльності
(місцем розташування
власних та/або
орендованих приміщень (будівель), через які
ведеться діяльність) юридичної особи, яка не
уповноважена нараховувати (сплачувати)
податок
на
доходи
фізичних
осіб,
виробничого
структурного
підрозділу
(виробництва, цехи, відділення, дільниці,
бригади,
бюро,
лабораторії
тощо),
функціонального структурного підрозділу
апарату
управління (управління, відділу,
бюро, служби тощо) в обсягах податку,
нарахованого на доходи, що виплачуються
фізичній особі;""
-167- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 18 розділу I /щодо змін до ст.64-1
Бюджетного кодексу/ викласти в такій
редакції:
«У частині першій статті 64-1:
1) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
«6) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам, у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів районних бюджетів;
7) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

23. У частині першій статті 64-1:
пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
«6) кошти, отримані від надання
учасниками
процедури
закупівлі/спрощеної
закупівлі
як
забезпечення
їх
тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню
таким учасникам, у частині здійснення
закупівель за рахунок коштів районних
бюджетів;
7) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі
під час укладення договору про закупівлю
як
забезпечення
виконання
такого
договору, які не підлягають поверненню
учаснику, у частині здійснення закупівель
за рахунок коштів районних бюджетів»;
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не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів районних бюджетів»;
2) у пункті 13 слова «відповідних місцевих
бюджетів" замінити словами "районних
бюджетів»;
3) доповнити пунктами такого змісту:
«14)
плата
за
надання
інших
адміністративних послуг, що справляється за
місцем надання послуг;
15) плата за розміщення тимчасово вільних
коштів районних бюджетів".;
У зв’язку з цим пункт 14 вважати пунктом
16».
-168- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 18 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«18. Статтю 641 викласти в такій редакції:
«Стаття 641. Склад доходів загального
фонду районних бюджетів
1. До доходів загального фонду районних
бюджетів належать:
1) податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є районні ради;
2) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати, що
видаються
районними
державними
адміністраціями;
3) надходження від орендної плати за
користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній
власності, засновником яких є районні ради;
4) плата за розміщення тимчасово вільних
коштів;
5) частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету в
порядку, визначеному відповідними радами;
6) концесійні платежі щодо об’єктів
комунальної власності, засновником яких є

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 13 слова "відповідних місцевих
бюджетів" замінити словами "районних
бюджетів";
доповнити пунктами 14 і 15 такого
змісту:
«14)
плата
за
надання
інших
адміністративних послуг, що справляється
за місцем надання послуг;
15) плата за розміщення тимчасово
вільних коштів районних бюджетів".
У зв’язку з цим пункт 14 вважати
пунктом 16.
Враховано частково
/Враховані ті види
доходів, яких немає у
чинній редакції, згідно з
поправкою 167/
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

районні ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті
691 цього Кодексу);
7) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам, у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів районних бюджетів;
8) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику, у
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів районних бюджетів;
9) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами,
установами
та
організаціями, що утримуються за рахунок
районних бюджетів, за здані у вигляді брухту
та відходів золото, платину, метали
платинової групи, дорогоцінне каміння, 50
відсотків
коштів,
отриманих
цими
підприємствами, установами та організаціями
за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
10) адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, що здійснюється районними
державними
адміністраціями,
який
зараховується до районних бюджетів за
місцем надання послуг;
11) адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, що здійснюється районними
державними
адміністраціями,
який
зараховується до районних бюджетів за
місцем надання послуг;
12) плата за скорочення термінів надання
послуг у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
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державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших
платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється
районними державними адміністраціями, яка
зараховується до районних бюджетів за
місцем надання послуг;
13) інші доходи, що підлягають
зарахуванню
до
районних
бюджетів
відповідно до законодавства.».
-169- Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

доповнити статтю 64-1 Бюджетного
кодексу України «Склад доходів загального
фонду
районних
бюджетів»
такими
стабільними доходами:
а) - 3 відсотки податку на доходи фізичних
осіб, що сплачується на відповідній території;
б) - 1 відсоток рентної плати за
користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового
конденсату
(крім
рентної
плати
за
користування
надрами
в
межах
континентального шельфу), що зараховується
за місцезнаходженням (місцем видобутку
відповідних природних ресурсів);
в) - 3 відсотки плати за землю, що
сплачується на відповідній території ;
г) - 3 відсотки єдиного податку, що
сплачується на відповідній території.
Відповідно внести зміни:
до статті 29 «Склад доходів Державного
бюджету України»
пункт 1 частина друга виклавши його в
такій редакції:
1) податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 цієї
частини
статті),
що
сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України у розмірі 22 відсотки на
відповідній території України (крім території
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міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60
відсотків - на території міста Києва.
до статті 64 «Склад доходів загального
фонду бюджетів територіальних громад»:
пункт 4-2 викласти в такій редакції «2
відсотки рентної плати за користування
надрами для видобування нафти, природного
газу та газового конденсату (крім рентної
плати за користування надрами в межах
континентального шельфу), що зараховується
за місцезнаходженням (місцем видобутку
відповідних природних ресурсів).
пункт 19 частини першої викласти в такій
редакції «Податок на майно, що зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування, крім
плати за землю, що зараховується в розмірі 97
відсотків».
пункт 20 частини першої викласти в такій
редакції « Єдиний податок, що зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування в
розмірі 97 відсотків».
у Прикінцевих положеннях Бюджетного
кодексу зазначити норму, яка визначає термін
дії цих доповнень, тобто «до внесення змін до
Конституції України щодо подальшого
функціонування районних рад».
148
149
150

151

152

1. До доходів загального фонду районних
бюджетів належать:
1) податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є районні ради;
2) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати,
що видаються районними державними
адміністраціями;
3) надходження від орендної плати за
користування майновим комплексом та
іншим
майном,
що
перебуває
в
комунальній власності, засновником яких є
районні ради;
4) плата за розміщення тимчасово
вільних коштів;
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153

5) частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету в
порядку,
визначеному
відповідними
радами;
6) концесійні платежі щодо об’єктів
комунальної власності, засновником яких є
районні ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої
статті 691 цього Кодексу);
7) кошти, отримані від надання
учасниками
процедури
закупівлі/спрощеної
закупівлі
як
забезпечення
їх
тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню
цим учасникам, у частині здійснення
закупівель за рахунок коштів районних
бюджетів;
8) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі
під час укладення договору про закупівлю
як
забезпечення
виконання
такого
договору, які не підлягають поверненню
учаснику, у частині здійснення закупівель
за рахунок коштів районних бюджетів;
9) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами,
установами
та
організаціями, що утримуються за рахунок
районних бюджетів, за здані у вигляді
брухту та відходів золото, платину, метали
платинової групи, дорогоцінне каміння, 50
відсотків
коштів,
отриманих
цими
підприємствами,
установами
та
організаціями за здане у вигляді брухту і
відходів срібло;
10) адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, що здійснюється
районними державними адміністраціями,
який зараховується до районних бюджетів
за місцем надання послуг;

154

155

156

157

158
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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159

11) адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних
осіб
—
підприємців
та
громадських формувань, що здійснюється
районними державними адміністраціями,
який зараховується до районних бюджетів
за місцем надання послуг;
12) плата за скорочення термінів
надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов’язаних з такою державною
реєстрацією, що здійснюється районними
державними
адміністраціями,
яка
зараховується до районних бюджетів за
місцем надання послуг;
13) інші доходи, що підлягають
зарахуванню до районних бюджетів
відповідно до законодавства.”.
19. У частині першій статті 66:

160

161
162

1) у пунктах 20, 24, 25 слова “та
тютюнових виробів” в усіх відмінках
замінити словами “, тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах” у відповідному відмінку;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

24. У частині першій статті 66:
-170- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У пункті 1-1 частини першої статті 66
слова і цифри «та пунктом 2 частини першої
статті 69» замінити словами і цифрами «та
пунктом 1 частини першої статті 64-1».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.64-1/

163

164

Пропозиції та поправки до проекту

Враховано

1) у пункті 1-1 слова і цифри «та
пунктом 2 частини першої статті 69»
замінити словами і цифрами «та пунктом 1
частини першої статті 64-1»;

2) у пунктах 20, 24, 25 слова “та тютюнові
вироби” в усіх відмінках замінити словами
“тютюнові
вироби
та
рідини,
що
використовуються в електронних сигаретах” у
відповідному відмінку;
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165

2) у пункті 21 слова “коньячним і плодовим
та зерновим дистилятом,” та “дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим та біоетанолом,” виключити;
3) підпункти 30 і 31 викласти в такій
редакції:
“30) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню цим
учасникам у частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів;

166
167

168

169
170
171

172
173

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

3) у пункті 21 слова “коньячним і плодовим
та зерновим дистилятом” та “дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим та біоетанолом” виключити;
4) пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:
“30) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі як забезпечення їх тендерної
пропозиції/пропозиції учасника спрощеної
закупівлі, які не підлягають поверненню
таким учасникам у частині здійснення
закупівель за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів;
31) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику у частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів”.
25. У статті 67:

31) кошти, отримані від переможця
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під
час укладення договору про закупівлю як
забезпечення виконання такого договору, які
не підлягають поверненню учаснику в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів;”.
20. У статті 67:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова “Закону України
“Про столицю України — місто-герой Київ”
замінити словами “Закону України, який
визначає спеціальний статус міста Києва”;
доповнити частину пунктом 11 такого
змісту:
“11) до доходів бюджету міста Києва
належать доходи, визначені статтями 64, 691
цього Кодексу, та трансферти з державного
бюджету;”;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у частині першій:
в абзаці першому слова “Закону України
“Про столицю України — місто-герой Київ”
замінити словами “закону, що визначає
спеціальний статус міста Києва”;
доповнити пунктом 11 такого змісту:
-171- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 20 розділу I /щодо змін до ст.67
Бюджетного кодексу/:
у підпункті 1:
в абзаці четвертому слова «з державного
бюджету» замінити словами «з інших
бюджетів»;

Враховано

“11) до доходів бюджету міста Києва
належать доходи, визначені статтями 64, 691
цього Кодексу, та трансферти з інших
бюджетів";

104

№

174
175

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункт 2 виключити;
2) в абзаці першому частини другої цифри
і слова “66 і 69 цього Кодексу, та трансферти
місцевим бюджетам” замінити цифрами і
словами “641, 66 цього Кодексу, та
трансферти, визначені статтями 97, 101 цього
Кодексу”;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 2 виключити;
-172- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
підпункт 2 пункту 20 розділу I /щодо змін
до ст.67 Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
"2) в абзаці першому частини другої слова
“трансферти місцевим бюджетам” замінити
словами «трансферти з інших бюджетів"".
-173- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

2) в абзаці першому частини другої слова
“трансферти
місцевим
бюджетам”
замінити словами «трансферти з інших
бюджетів”.

Відхилено

Підпункт 2 пункту 20 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому частини другої цифри і
слова “64, 641 і 66 цього Кодексу, та
трансферти місцевим бюджетам” замінити
цифрами і словами “641, 66 цього Кодексу, та
трансферти, визначені статтями 97, 101 цього
Кодексу».
176
177

178

3) частину третю викласти в такій
редакції:
“3. Визначені статтями 64, 641 і 691 цього
Кодексу податки і збори, що сплачують
підприємства, які здійснюють свою
діяльність у зоні відчуження та у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення
(якщо на таких територіях не сформовано
органи
місцевого
самоврядування),
зараховуються
до
бюджетів
територіальних громад у частинах,
визначених для таких бюджетів цим
Кодексом
та
іншими
нормативноправовими актами.”;
4) частину четверту виключити.

-174- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 20 розділу I /щодо змін до ст.67
Бюджетного кодексу/:
підпункт 3 виключити;

Враховано

-175- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 20 розділу I /щодо змін до ст.67
Бюджетного кодексу/:
підпункт 4 виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої

Враховано
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21. У частині першій статті 671 слова
“бюджети її районів, бюджети міст
республіканського Автономної Республіки
Крим значення” замінити словами “районні
бюджети та бюджети територіальних
громад Автономної Республіки Крим”.

180

181

22. Статті 68 і 69 виключити.
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редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-176- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Підпункт 4 пункту 20 розділу
законопроєкту виключити.
-177- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

26. У статті 671 :
1) у частині першій після слів «бюджети
місцевого самоврядування доповнити
словами «на території";

Враховано

2) у частині другій:
у пункті 2 цифри «69» виключити;
у пункті 6 цифри «103-5» замінити
цифрами «103-6».

І

Пункт 21 розділу І законопроєкту викласти
у такій редакції:
«21. У частині першій статті 671 слова
«місцевого самоврядування Автономної
Республіки Крим, бюджет міста Севастополя»
замінити словами «територіальних громад
Автономної Республіки Крим».
-178- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. У частині першій статті 67-1 після слів
"бюджети
місцевого
самоврядування"
доповнити словами "на території."
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«У частині другій статті 67-1: у пункті 2
цифри «69» виключити; у пункті 6 цифри
«103-5» замінити цифрами «103-6».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69 і доповнено ст.103-6/
-179- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
Пункт 22 виключити.

Враховано частково

-180- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

/У
зв'язку
із
збереженням бюджетів
районів
у
містах
виключено
лише
частину третю статті 68/
Враховано частково

Пункт 22 Розділу І Законопроекту
виключити
-181- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Враховано частково

27. Частину третю статті 68 виключити.
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Пункт 22 Розділу І Законопроекту
виключити.
-182- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Пункт 22 розділу І законопроєкту
виключити.
-183- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано частково

Пункт 22 розділу І законопроекту
виключити
-184- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано частково

Пункт 22 Розділу І Законопроекту
виключити.
-185- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 22 розділу І викласти в такій
редакції:
«22. Частину третю статті 68 виключити».
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу/
-186- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)
Пункт 22 Розділу І Законопроекту
виключити.
-187- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Пункт 22 Розділу І Законопроекту
виключити.
-188- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

182

183

23. У частині першій статті 691:

Висновки, обґрунтування

пункт 22 розділу І законопроекту
виключити
-189- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 23 розділу I /щодо змін до ч.1 ст.691 Бюджетного кодексу/ виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано частково

Враховано частково

Враховано частково

Враховано
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/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-190- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 23 розділу І законопроєкту викласти
у такій редакції:
«23. У пунктах 2, 4, 41 частини першої
статті 691 слова «до бюджетів місцевого
самоврядування» замінити словами «до
сільських, селищних, міських бюджетів».
184

185

186

1) у пункті 2 слова і цифри “бюджетів
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим та обласного значення,
бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад, 15 відсотків — до районних
бюджетів, 60 відсотків — до бюджетів міст
районного значення, селищ і сіл” замінити
словами “сільських, селищних, міських
бюджетів”;
2) у пунктах 4 і 41 слова “бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад”
виключити.

-191- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Підпункт 2 пункту 23 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
статті 69-1 Бюджетного кодексу України)
викласти у такій редакції:
«2) у пунктах 4 і 41 слова “бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад”
виключити, в пункті 41 слова і цифри «25
відсотків» замінити словами і цифрами «50
відсотків», а слова і цифри «30 відсотків»
замінити словами і цифрами «5 відсотків».».
-192- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Відхилено

Пункт 23 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) доповнити пунктами такого змісту:
“42) 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до спеціального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст автоматично: у
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першому півріччі поточного бюджетного
періоду
пропорційно
до
обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього
бюджетного періоду в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя відповідного
бюджетного періоду; у другому півріччі
поточного бюджетного періоду - пропорційно
до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального
на відповідній території за перше півріччя
поточного бюджетного періоду в загальному
обсязі такого реалізованого пального в цілому
по Україні за перше відповідного бюджетного
періоду;
43) 13,44 відсотка акцизного податку з
ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
спеціального фонду бюджетів сіл, селищ та
міст автоматично:
у першому півріччі
поточного бюджетного періоду - пропорційно
до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального
на відповідній території за друге півріччя
попереднього
бюджетного
періоду
в
загальному обсязі такого реалізованого
пального в цілому по Україні за друге півріччя
відповідного бюджетного періоду; у другому
півріччі поточного бюджетного періоду пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя поточного бюджетного
періоду в загальному обсязі такого
реалізованого пального в цілому по Україні за
перше відповідного бюджетного періоду;”
-193- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити пункт 23 розділу І пунктом
такого змісту /щодо статті 69-1 Кодексу/:
«Пункт 13 замінити двома пунктами
такого змісту:
«13) 50 відсотків земельного податку за
лісові землі та нелісові землі, які надані у
встановленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства;
14) інші надходження, визначені законом
про Державний бюджет України»
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
«Доповнити статтю 70 частиною третьою
такого змісту:
«3. Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів,
отримані
від
зарахування
земельного податку за лісові землі та нелісові
землі, які надані у встановленому порядку та
використовуються для потреб лісового
господарства, спрямовуються на програми
місцевого значення по лісовідновленню,
охороні і захисту лісів в лісовому фонді».
У зв'язку з чим узгодити подальшу
нумерацію пунктів.
188

24. У статті 71:

189

1) у частині першій:

28. У статті 71:
-194- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 1 пункту 24 розділу I /щодо змін
до ст.71 Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
«1) у пункті 6 частини першої слова “(крім
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягають приватизації)” виключити;»
підпункт 1 пункту 26 розділу І /щодо змін
до ст.75 Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
« _) У частині сьомій статті 75 слова
«Територіальні громади сіл, селищ і міст»

Враховано

1) у пункті 6 частини першої слова “(крім
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягають приватизації)” виключити;
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190

191

Редакція, прийнята в першому читанні

у пункті 42 цифри і слова “3,5 відсотка —
до районного бюджету; 1,5 відсотка — до
сільського, селищного або міського
бюджету” замінити цифрами і словами “5
відсотків — до сільських, селищних,
міських бюджетів”;

Пропозиції та поправки до проекту

замінити словами «Сільські, селищні і міські
територіальні громади»;
-195- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 24
розділу І законопроєкту викласти в такій
редакції:
«у пункті 4-2 слова «до відповідного
бюджету
місцевого
самоврядування»
замінити словами «до сільських, селищних,
міських бюджетів».

у пункті 6 слова “(крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані
об’єкти,
що
підлягають
приватизації)” виключити;

192

-196- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Відхилено

Пункт 24 розділу 1 після підпункту 1
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину другу доповнити новим
пунктом такого змісту:
8) поточний ремонт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
за рахунок коштів, отриманих від місцевих
запозичень.» (змінивши нумерацію наступних
пунктів)
193
194

195

2) частину п’яту виключити.
25. Частину сьому статті 74 викласти в
такій редакції:

“7. 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

2) частину п’яту виключити.
-197- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)
Абзац перший пункту 25 розділу 1
викласти в такій редакції:
«1) у абзаці третьому частини першої
статті 74 після слів “а також будівництва,
реконструкції,
капітального”
доповнити
словами «та поточного ремонту»; у зв’язку з
таким перед абзацом другим поставити цифру
2)»

Відхилено

29. Частину сьому статті 74 викласти в
такій редакції:

“7. 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
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196

місцевої гарантії, порушується графік
платежів, що призводить до нарахування та
сплати
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 років.”.
26. У статті 75:

Пропозиції та поправки до проекту

-198- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Пункт 26 розділу І законопроєкту викласти
у такій редакції:
«26. У частині шостій статті 75 слова
«міським фінансовим органам» замінити
словами «місцевим фінансовим органам»,
слова «відповідних міських бюджетів»
замінити словами «відповідних бюджетів.».
197
198

1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації у
містах Києві та Севастополі, виконавчі
органи районних у містах рад подають
відповідним міським фінансовим органам
пропозиції щодо показників проектів
відповідних міських бюджетів, визначених
з урахуванням вимог частин третьої —
п’ятої цієї статті.”;

-199- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

"6. Районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті.".
-200- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцевої гарантії, порушується графік
платежів, що призводить до нарахування та
сплати
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 років”.
30. У частині сьомій статті 75 слова
«Територіальні громади сіл, селищ і міст»
замінити словами «Сільські, селищні і
міські територіальні громади».

У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в
містах Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
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Висновки, обґрунтування

-201- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
-202- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в
містах Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
-203- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
2) підпункт 2 виключити.
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-204- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

199

2) друге
виключити.

речення

частини

дев’ятої

У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
-205- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
У пунктів 26 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) частину шосту викласти в такій
редакції:
“6. Районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі, виконавчі органи
районних у містах рад подають відповідним
міським місцевим фінансовим органам
пропозиції
щодо
показників
проектів
відповідних
бюджетів,
визначених
з
урахуванням вимог частин третьої - п’ятої цієї
статті ”;
-206- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

підпункт 2 виключити.
-207- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Враховано

підпункт 2 виключити.
-208- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Враховано

підпункт 2 виключити.
-209- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Враховано
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 2 виключити.
-210- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

підпункт 2 виключити
-211- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано

підпункт 2 виключити.

200

201

202
203

27. Частину шосту статті 751 доповнити
абзацом такого змісту:

-212- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
підпункт 2 виключити.

Враховано

-213- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Відхилено

У пункті 27 розділу 1:
«1) У частині 5 статті 751 слова «до 15
серпня року, що передує плановому» замінити
словами «одночасно з проектом місцевого
бюджету на плановий рік»;
2) У частині 6 статті 751 слова «не пізніше
1 вересня року, що передує плановому»
замінити словами «одночасно з проектом
місцевого бюджету на плановий рік»

“З дня схвалення прогнозу місцевого
бюджету втрачає чинність прогноз місцевого
бюджету,
схвалений
у
попередньому
бюджетному періоді.”.
28. У статті 76:
1) пункт 3 частини першої виключити;

31. Частину шосту статті 751 доповнити
абзацом другим такого змісту:

“З дня схвалення прогнозу місцевого
бюджету втрачає чинність прогноз місцевого
бюджету,
схвалений
у
попередньому
бюджетному періоді”.
32. У статті 76:
-214- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
підпункт 1 пункту 28 розділу І / щодо змін
до ст.76 Бюджетного кодексу/
викласти в такій редакції:
"1) пункт 3 частини першої викласти в
такій редакції:
"3) проект показників зведеного бюджету
міської територіальної громади (у складі якої
утворені райони у місті)";

Враховано

1) пункт 3 частини першої викласти в
такій редакції:
"3) проект показників зведеного
бюджету міської територіальної громади (у
складі якої утворені райони у місті)";
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/техніко-юридичне
уточнення
з
урахуванням нового визначення «бюджет
місцевого самоврядування»/
204
205
206
207
208
209

210

2) частину другу доповнити пунктом 51
такого змісту:
“51) обсяги капітальних вкладень у розрізі
інвестиційних проектів;”.
29. У статті 77:

2) частину другу доповнити пунктом 51
такого змісту:
“51) обсяги капітальних вкладень у розрізі
інвестиційних проектів”.
33. У статті 77:

1) друге речення частини четвертої
виключити;
2) доповнити статтю частиною шостою
такого змісту:
“6. Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, районні, міські, селищні,
сільські ради при затвердженні відповідних
бюджетів враховують обсяги міжбюджетних
трансфертів, які передаються відповідно до
частини третьої статті 93 цього Кодексу.”.

1) друге речення частини четвертої
виключити;
2) доповнити частиною шостою такого
змісту:
“6. Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, районні, міські, селищні,
сільські ради при затвердженні відповідних
бюджетів враховують обсяги міжбюджетних
трансфертів, які передаються відповідно до
частини третьої статті 93 цього Кодексу”.

Відхилено

нову частину шосту статті 77 Бюджетного
кодексу викласти в такій редакції:
"6. Обов'язковому врахуванню при
затвердженні Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними, районними,
міськими, селищними, сільськими радами
відповідних бюджетів підлягають обсяги
міжбюджетних трансфертів, які передаються
відповідно до частини третьої статті 93 цього
Кодексу."

30. У статті 78:

34. У статті 78:
-216- Н.д. Лопушанський А. Я. (р.к. №326)

211

212

-215- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

1) у частині першій слова “або сільські,
селищні, міські (міст районного значення)
голови (якщо відповідні виконавчі органи
не створені згідно із законом)” виключити;

пункт 30 розділу І законопроекту (щодо
змін у ст. 78) доповнити новим підпунктом 5
такого змісту:
5) в абзацах третьому та четвертому
частини другої, абзаці першому частини п'ятої
слова "установи банків державного сектору" у
відповідних відмінках замінити словами
"банківські
установи"
у
відповідних
відмінках.
-217- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 1 пункту 30 розділу I /щодо змін
до ч.1 ст.78 Бюджетного кодексу/ виключити

Відхилено

Враховано
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/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-218- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту
законопроєкту виключити.
213
214
215
216

30

розділу

Враховано

І

2) у частині другій:
абзац другий після слів “здійснює
повернення”
доповнити
словом
“(перерахування)”;
доповнити частину після абзацу другого
новим абзацом такого змісту:
“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів через
єдиний рахунок, Казначейством України
здійснюється за висновком податкових
органів (без погодження відповідними
місцевими
фінансовими
органами),
поданим на дату формування реєстру
платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого
платника у складі зведеного реєстру платежів
з єдиного рахунку згідно з Податковим
кодексом України.”.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у частині другій:

-219- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова «(без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами)».
-220- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Враховано

У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-221- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Враховано

У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-222- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

В абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 розділу І
законопроєкту слова «без погодження
відповідними
місцевими
фінансовими
органами» виключити.
-223- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова "(без погодження відповідними
місцевими
фінансовими
органами)"
виключити
-224- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Враховано

абзац другий після слів “здійснює
повернення”
доповнити
словом
“(перерахування)”;
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів через
єдиний рахунок, здійснюється Казначейством
України за висновком податкових органів,
поданим на дату формування реєстру
платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого
платника у складі зведеного реєстру платежів
з єдиного рахунку згідно з Податковим
кодексом України”.
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У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-225- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-226- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано

У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-227- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
У абзаці 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
Законопроекту виключити слова “без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами”.
-228- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

абзац 4 підпункту 2 пункту 30 Розділу І
/доповнення частини другої статті 78
Бюджетного кодексу/ викласти в редакції:
"Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів через
єдиний рахунок, Казначейством України
здійснюється за висновком податкових
органів, що надається у встановленій формі на
дату формування реєстру платежів з єдиного
рахунку в розрізі окремого платника у складі
зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунку, згідно з Податковим кодексом
України, та не підлягає погодженню
місцевими фінансовими органами."
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217

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і
п’ятим;
3) частину п’яту після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
“У разі використання єдиного рахунку
для сплати податків і зборів та інших
платежів, контроль за справлянням яких
покладено на податкові органи, такі кошти
зараховуються до місцевих бюджетів у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім;

218
219

220

221
222

223

4) у другому реченні частини сьомої слово
“кварталу” замінити словом “півріччя”.
31. У першому реченні частини четвертої
статті 80 слова “або сільським головою (якщо
відповідний виконавчий орган не створено
згідно із законом)” виключити.

32. У частині другій статті 84 слова “,
сільські, селищні, міські (міст районного
значення)
голови
(якщо
відповідні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і
п’ятим;

-229- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Враховано редакційно

Абзац третій підпункту 3 пункту 30
викласти в такій редакції:
«У зв‘язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім та викласти в такій редакції:
«Органи, що контролюють справляння
надходжень
бюджету,
забезпечують
своєчасне та в повному обсязі надходження до
місцевих бюджетів податків і зборів
(обов'язкових платежів) та інших доходів
місцевих
бюджетів
відповідно
до
законодавства
та
здійснюють
обмін
інформацією
із
органами
місцевого
самоврядування в порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України.».
-230- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)
У пункті 31 розділу 1:
«1) У другому реченні частини 4 статті 80
слова «Перевірка річного» замінити словом
«Експертиза», після слів «відповідної місцевої
ради» доповнити словами «або, за її
зверненням, незалежною сертифікованою
аудиторською організацією,»
-231- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)

Відхилено

2) абзац другий частини п'ятої
доповнити словами "а також здійснюють
обмін відповідною інформацією з органами
місцевого самоврядування в порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів
України»;

3) у частині сьомій слово “кварталу”
замінити словом “півріччя”.
35. У частині четвертій статті 80 слова “або
сільським головою (якщо відповідний
виконавчий орган не створено згідно із
законом)” виключити.

Враховано
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виконавчі органи не створені згідно із
законом)” виключити.

Пункт 32 розділу I /щодо змін до ч.2 ст.84
Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-232- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Пункт 32 розділу І законопроєкту
виключити.
-233- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Пункт 33 викласти в такій редакції:
«33. У частині другій статті 85:
1)
у
другому
реченні
слова
“заборгованості
такого
бюджету
за
захищеними статтями видатків протягом року
на будь-яку дату або за рішенням Кабінету
Міністрів України” замінити словами
“простроченої кредиторської заборгованості
такого бюджету за захищеними статтями
видатків на останню звітну дату, що передує
плануванню видатків, або за рішенням
Кабінету Міністрів України”;
2) доповнити частину абзацом такого
змісту:
“Такі видатки здійснюються шляхом
надання міжбюджетного трансферту з
відповідного місцевого бюджету.”.".
-234- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

33. У частині другій статті 85:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

36. У частині другій статті 85:

частину другу статті 85 Бюджетного
кодексу викласти в такій редакції:
"2. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад
зобов'язані забезпечити здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої
статті 82 цього Кодексу, з відповідних
місцевих бюджетів з додержанням розподілу
цих видатків між бюджетами, визначеного
статтями 89-91 цього Кодексу та законом про
Державний бюджет України. Забороняється
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225

1) у першому реченні слова “, сільські,
селищні, міські (міст районного значення)
голови (якщо відповідні виконавчі органи
не створені згідно із законом)” виключити;

226

2) у другому реченні слова “заборгованості
такого бюджету за захищеними статтями
видатків протягом року на будь-яку дату або
за рішенням Кабінету Міністрів України”
замінити
словами
“простроченої
кредиторської заборгованості такого бюджету
за захищеними статтями видатків на останню
звітну дату, що передує плануванню видатків,
або за рішенням Кабінету Міністрів України”;
3) доповнити частину абзацом такого
змісту:

227

Пропозиції та поправки до проекту

планувати та здійснювати видатки, не
віднесені до місцевих бюджетів цим
Кодексом, а також здійснювати впродовж
бюджетного періоду видатки на утримання
бюджетних установ одночасно з різних
бюджетів, крім випадків, коли такі видатки
здійснюються за рішенням відповідної
місцевої ради за рахунок вільного залишку
бюджетних коштів або перевиконання
дохідної частини загального фонду місцевого
бюджету за умови відсутності простроченої
кредиторської заборгованості такого бюджету
за захищеними статтями видатків на останню
звітну дату, що передує плануванню видатків,
або за рішенням Кабінету Міністрів України,
у тому числі - протягом року на будь-яку дату.
Такі видатки здійснюються шляхом
надання міжбюджетного трансферту з
відповідного місцевого бюджету у порядку,
передбаченому законом."
-235- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Підпункт 1 пункту 33 розділу I /щодо змін
до ч.2 ст.85 Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

у другому реченні слова “заборгованості
такого бюджету за захищеними статтями
видатків протягом року на будь-яку дату або
за рішенням Кабінету Міністрів України”
замінити
словами
“простроченої
кредиторської заборгованості такого бюджету
за захищеними статтями видатків на останню
звітну дату, що передує плануванню видатків,
або за рішенням Кабінету Міністрів України”;
доповнити реченням такого змісту: “Такі
видатки здійснюються шляхом надання
міжбюджетного трансферту з відповідного
місцевого бюджету”.
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228

“Такі видатки здійснюються шляхом
надання міжбюджетного трансферту з
відповідного місцевого бюджету.”.
34. Частини другу і третю статті 86
викласти в такій редакції:

229

230
231
232

Пропозиції та поправки до проекту

-236- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 34 розділу I /щодо змін до ч.2 і 3
ст.86 Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/

Висновки, обґрунтування

Враховано

“2. Видатки першої групи здійснюються
з бюджетів територіальних громад.
3. Видатки другої групи здійснюються з
бюджетів територіальних громад, а також
районних бюджетів.”.
35. У частині першій статті 87:

37. У частині першій статті 87:
-237- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«Пункт 6-1 частини першої статті 87 після
слів «правоохоронних органів» доповнити
словами «Служби безпеки України».
/техніко-юридичне
уточнення
для
однозначності трактування відповідної
норми (є ідентичним до положення
законопроекту
№
3198,
поданого
Президентом
України,
та
урядового
законопроекту № 3983)/

233

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

1) пункт 6-1 після слів «правоохоронних
органів» доповнити словами «Служби
безпеки України»;

234

1) у підпункті “а” пункту 7:

2) у підпункті “а” пункту 7:

235

абзац другий викласти в такій редакції:

абзац другий викласти в такій редакції:

236

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї із
посиленою військово-фізичною підготовкою
державної власності згідно з переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України;”;

-238- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
абзац другий пп.а п.7 частини першої
статті 87 Бюджетного кодексу викласти в
редакції:
"заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї-

Відхилено

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з
посиленою військово-фізичною підготовкою
державної власності згідно з переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України”;
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інтернати
(школи-інтернати),
ліцеї
із
посиленою військово-фізичною підготовкою
державної власності згідно з переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України;"
-239- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д. Галайчук В.
С. (р.к. №43), Н.д. Третьякова Г. М. (р.к.
№53), Н.д. Камельчук Ю. О. (р.к. №325),
Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Саладуха О. В. (р.к. №56), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28),
Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)
Абзац третій підпункту 1) пункту 35.
Розділу І законопроекту викласти у наступній
редакції:
«заклади
спеціалізованої
освіти:
мистецькі, спортивні, військові (військовоморські, військово-спортивні), наукові ліцеї,
ліцеї із посиленою військово-фізичною
підготовкою посиленою, інші заклади освіти
державної власності, що мають ліцензію на
провадження освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти згідно з переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України;».
237
238

239

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

абзац третій виключити;

абзац третій виключити;
-240- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)
Частину тридцять п'яту розділу І
доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2) у підпункті “в” пункту 9 слова
“державну підтримку громадських об'єднань
осіб з інвалідністю і ветеранів” замінити
словами
“державну
підтримку
за
результатами
конкурсу
громадських
об'єднань осіб з інвалідністю і ветеранів”;"
У зв'язку з цим пункт 2 частини тридцять
п'ятої розділу І вважати пунктом 3 частини
тридцять п'ятої розділу І.
-241- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Враховано

3) у пункті 9:
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Розділ I доповнити положенням такого
змісту:
«Підпункт «е» пункту 9 частини першої
статті 87 викласти в такій редакції:
“е)
забезпечення
функціонування
державних реабілітаційних установ для осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю, що
належать до сфери управління центрального
органу виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері соціального
захисту населення, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України».
/для приведення визначення державних
реабілітаційних
установ
державної
власності, функції з координації діяльності
яких
виконуватиме
новостворена
Національна соціальна сервісна служба, їхній
фактичній діяльності та положенням
чинного законодавства (це положення є
подібним
до
положення
урядового
законопроекту № 4372)/
-242- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у підпункті “б”
слова «Фонду
соціального захисту інвалідів» замінити
словами «Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю»;
підпункт «е» викласти в такій редакції:
“е)
забезпечення
функціонування
державних реабілітаційних установ для
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що
належать
до
сфери
управління
центрального органу виконавчої влади,
який реалізує державну політику у сфері
соціального захисту населення, у порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів
України»;

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування;”
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“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян;”
-243- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
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звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”.
-244- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
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тих, над якими встановлено опіку чи
піклування;”
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян;”
-245- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів

129

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування;”
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян;”
-246- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 розділу І законопроєкту після
підпункту 2 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«пункт 9 після пункту «і» доповнити
новими підпунктами такого змісту:
«ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” ; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
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або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування;
й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян.».".
-247- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Відхилено

в пункті 35 розділу І (зміни до статті 87
Бюджетного
кодексу
України)
після
підпункту 1 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«2) у підпункті «і» пункту 9 слова
«підтримку малих групових будинків»
виключити».
В зв’язку з цим підпункт 2 вважати
підпунктом 3;
-248- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
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ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам Державної кримінальновиконавчої
служби; ветеранам служби цивільного
захисту; ветеранам Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України;
вдовам
(вдівцям)
померлих
(загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; особам, звільненим з
військової служби, які стали особами з
інвалідністю під час проходження військової
служби; особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю та особам, які супроводжують
осіб з інвалідністю I групи або дітей з
інвалідністю
(не
більше
одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”
-249- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю, 5
дітям з інвалідністю та особам, які
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супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”.
-250- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”.
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-251- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 35 розділу І законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам Державної кримінальновиконавчої
служби; ветеранам служби цивільного
захисту; ветеранам Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України;
вдовам
(вдівцям)
померлих
(загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; особам, звільненим з
військової служби, які стали особами з
інвалідністю під час проходження військової
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служби; особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю та особам, які супроводжують
осіб з інвалідністю I групи або дітей з
інвалідністю
(не
більше
одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
“й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”
-252- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Пункт 35 Розділу І Законопроекту
доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) пункт 9 доповнити підпунктами “ ї” та
“й” такого змісту:
“ї) пільги з послуг зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги, що
надаються ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалим учасникам Революції Гідності;
особам, які мають особливі трудові заслуги

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі
трудові
заслуги
перед
Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам
нацистських
переслідувань;
ветеранам
військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам Національної
поліції; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту
інформації
України;
особам,
звільненим з військової служби, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
військової служби; особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого);
реабілітованим
громадянам, які стали особами з інвалідністю
внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проживають троє і більше дітей, враховуючи
тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; ”;
й) компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; ”.
240

2) у підпункті “а” пункту 12 слово
“організацій” замінити словом “об’єднань”.

241

242

36. У статті 89:

4) у підпункті “а” пункту 12 слово
“організацій” замінити словом “об’єднань”.
-253- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Санченко О. В. (р.к. №433), Н.д. Кожем'якін
А. А. (р.к. №168), Н.д. Мокан В. І. (р.к. №99),
Н.д. Трухін О. М. (р.к. №255)
Пункт 35 розділу І законопроекту (зміни до
статті 87 Бюджетного кодексу України)
доповнити підпунктом 3) такого змісту:
«3) частину першу доповнити пунктами
20-4 та 20-5 такого змісту:
«20-4) державну підтримку Спортивної
студентської спілки України та Української
федерації учнівського спорту;
20-5) державну підтримку Українського
молодіжного фонду»;
-254- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 36 розділу I /щодо змін до ст.89
Бюджетного кодексу/ викласти в такій
редакції:
«У статті 89:
1) у назві статті після слова «бюджетів»
доповнити словами «сільських, селищних,
міських»;
2) у частині першій:
у абзаці першому після слова «бюджетів»
доповнити словами «сільських, селищних,
міських»;
у пункті 2: абзаци другий та четвертий
підпункту “б” викласти в такій редакції:
“ліцеї (засновником яких є міська рада з
населенням більше 50 тисяч), початкові
школи, гімназії;”;
“заклади
спеціалізованої
освіти:
мистецькі, спортивні, військові (військово-

Відхилено

Враховано редакційно

38. У статті 89:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

морські, військово-спортивні), наукові ліцеї,
ліцеї із посиленою військово-фізичною
підготовкою (крім закладів, визначених у
підпункті “а” пункту 7 частини першої статті
87 та у підпункті “а” пункту 2 частини першої
статті 90 цього Кодексу);”;
у підпункті “е” слова “з бюджетів міст
обласного значення — обласних центрів
замінити словами “з бюджетів міських
територіальних громад з адміністративним
центром у місті обласного значення –
обласному центрі”, а слова “зазначених міст”
– словами “зазначених територіальних
громад”.
у пункті 3: підпункти “ґ” і “д” викласти в
такій редакції:
“ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
здоров’я,
які
належать
відповідним
територіальним громадам, для забезпечення
надання медичних послуг за програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення;
д) місцеві програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, які
належать
відповідним
територіальним
громадам,
місцеві
програми
надання
населенню медичних послуг, забезпечення
лікарськими
засобами
і
медичними
виробами;”;
у підпункті «г» пункту 4 слова «для сім’ї,
дітей та молоді» виключити;
у пункті 6 слово “організацій” замінити
словом “об’єднань”»
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ, та з
урахуванням вимог іншого законодавства/
243

1) назву статті викласти в такій редакції:

1) назву викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

244

“Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
бюджетів територіальних громад”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
бюджетів сільських, селищних, міських
територіальних громад”;
2) у частині першій:

245

2) у частині першій:

246

абзац перший викласти в такій редакції:

абзац перший викласти в такій редакції:

247

“1. До видатків, що здійснюються з
бюджетів територіальних громад, належать
видатки на:”;
у пункті 2:

“1. До видатків, що здійснюються з
бюджетів сільських, селищних, міських
територіальних громад, належать видатки на”;
у пункті 2:

248
249

у підпункті “б”:

250

абзац другий викласти в такій редакції:

251

“ліцеї (засновником яких є міська рада з
населенням більше 50 тисяч), початкові
школи, гімназії;”;

252

абзац четвертий викласти в такій редакції:

253

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї із
посиленою військово-фізичною підготовкою
(крім закладів, визначених у підпункті “а”
пункту 7 частини першої статті 87 та у
підпункті “а” пункту 2 частини першої статті
90 цього Кодексу);”;

254

255
256

в абзаці п’ятому слова “відповідного
міста, району чи об’єднаної територіальної
громади” замінити словами “відповідної
територіальної громади”;
у підпунктах “в”, “ґ” слово “районна,”
виключити;
у підпункті “е” слова “з бюджетів міст

абзаци другий і четвертий підпункту "б"
викласти в такій редакції:
“ліцеї (засновником яких є міська рада з
населенням більше 50 тисяч), початкові
школи, гімназії”;

-255- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з
посиленою військово-фізичною підготовкою
(крім закладів, визначених у підпункті “а”
пункту 7 частини першої статті 87 та у
підпункті “а” пункту 2 частини першої статті
90 цього Кодексу)”;

Відхилено

у підпункті “е” слова “з бюджетів міст

абзац четвертий пп.б пункту 2 частини
першої статті 89 Бюджетного кодексу
викласти в редакції:
"заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеїінтернати
(школи-інтернати),
ліцеї
із
посиленою військово-фізичною підготовкою
(крім закладів, визначених у підпункті "а"
пункту 7 частини першої статті 87 та у
підпункті "а" пункту 2 частини першої статті
90 цього Кодексу);"

-256- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

обласного значення — обласних центрів та
бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад, у складі яких є місто обласного
значення — обласний центр” замінити
словами “з бюджетів міських територіальних
громад з адміністративним центром у місті
обласного значення — обласному центрі”, а
слова “зазначених міст” — словами
“зазначених територіальних громад”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт “е” виключити.
-257- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції: “підпункт “е” виключити;”.
-258- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції: “підпункт “е” виключити;”.
-259- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції: “підпункт “е” виключити;”.
-260- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 36
розділу І законопроєкту викласти в такій
редакції:
«підпункт «е» виключити;».
-261- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"підпункт "е" виключити"
-262- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції: “підпункт “е” виключити;”.
-263- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції: “підпункт “е” виключити;”.
-264- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
У підпункті 2 пункту 36 Розділу І
Законопроекту: абзац дванадцятий викласти в
редакції:
“підпункт “е” виключити;”.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обласного значення — обласних центрів"
замінити словами “з бюджетів міських
територіальних громад з адміністративним
центром у місті обласного значення –
обласному центрі”, а слова “зазначених міст”
– словами “зазначених територіальних
громад”;

Відхилено
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257
258
259

260

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 3:
у підпункті “б” слова “міські та
районні” виключити;
підпункти “ґ”, “д” викласти в такій
редакції:

“ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
здоров’я,
які
належать
відповідним
територіальним громадам, для забезпечення
надання медичних послуг за програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення;

-265- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 2
пункту 36 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до статті 89 Бюджетного
кодексу України) слова «підпункти «ґ», «д»»
замінити словами «підпункт «д»».

Відхилено

-266- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

пункт г) пункту 3 статті 89 Бюджетного
кодексу викласти в такій редакції:
"ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
здоров’я,
які
належать
відповідним
територіальним громадам, для забезпечення
надання медичних послуг за програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення, а також програм
надання населенню медичних послуг понад
обсяг, передбачений програмою державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення;"
-267- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
абзац шістнадцятий підпункту 2) пункту 42
(пункт 36 законопроекту) викласти у такій
редакції:

Відхилено

підпункти “ґ” і “д” пункту 3 викласти в
такій редакції:

"ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
здоров’я,
які
належать
відповідним
територіальним громадам, для забезпечення
надання медичних послуг за програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення;
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№

261

Редакція, прийнята в першому читанні

д) місцеві програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, які
належать
відповідним
територіальним
громадам,
місцеві
програми
надання
населенню медичних послуг, забезпечення
лікарськими засобами і медичними
виробами;”;

Пропозиції та поправки до проекту

«ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв, а також видатків на оновлення
матеріально-технічної
бази,
ремонт
приміщень та їх оснащення відповідно до
державних будівельних норм і табелів
матеріально-технічного
оснащення,
підвищення оплати праці працівників
(програми місцевих стимулів), забезпечення
стабільного фінансування роботи (у тому
числі у випадку припинення чи зменшення
оплат
за
договором
про
медичне
обслуговування населення за програмою
медичних гарантій) комунальних закладів
охорони здоров’я, які належать відповідним
територіальним громадам або є об’єктами
права спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних рад;»;
-268- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту
36 Розділу І законопроекту (щодо внесення
змін до статті 89 Бюджетного кодексу
України) виключити.
-269- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

абзац сімнадцятий пункту другого частини
36 розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«д) місцеві програми розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони
здоров'я,
які
належать
відповідним
територіальним громадам, місцеві програми
надання населенню медичних послуг понад
обсяг, передбачений програмою державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення;»

-270- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

д) місцеві програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, які
належать
відповідним
територіальним
громадам,
місцеві
програми
надання
населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення";

Враховано
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В абзаці сімнадцятому підпункту 2 пункту
36 Розділу І законопроекту (щодо внесення
змін до статті 89 Бюджетного кодексу
України) слова «забезпечення лікарськими
засобами і медичними виробами» замінити
словами
«понад
обсяг,
передбачений
програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення».
-271- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
підпункт 2) пункту 42 (пункт 36
законопроекту) після абзацу сімнадцятого
доповнити новим абзацом вісімнадцятим
такого змісту:
«є) оплату надання послуг, пов’язаних з
проведенням обов’язкових медичних оглядів
для певних категорій осіб, у тому числі
призовників, працівників бюджетної сфери, а
також медичними оглядами з метою
виявлення стану алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння, які здійснюються
комунальними закладами охорони здоров’я,
які належать відповідним територіальним
громадам або є об’єктами права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, що перебувають в управлінні районних
рад;»;

262

263

264

Пропозиції та поправки до проекту

у пункті 4:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у підпункті “г” пункту 4 слова "для сім'ї,
дітей та молоді" виключити;

у підпункті “а” слова “відповідного
міста, району чи об’єднаної територіальної
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

громади” замінити словами “відповідної
територіальної громади”;
265

-272- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Відхилено

після абзацу двадцятого підпункту 2
пункту 36 розділу І (зміни до пункту 4
частини першої статті 89 Бюджетного
кодексу України) новими абзацами такого
змісту:
«доповнити пункт 4 частини першої статті
89 підпунктом "б" в такій редакції:
«б) програма соціального захисту та
підтримки
дітей
(проектні,
будівельноремонтні
роботи,
придбання
житла, приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до
сімейних,
підтримку
малих
групових
будинків, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа)»;
266
267

268

підпункт “г” викласти в такій редакції:
“г) сільські, селищні та міські програми
і заходи щодо реалізації державної політики
стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому
числі утримання та програми центрів
соціальних служб;”;
у пункті 5 слова “районні (міські)
бібліотеки або централізовані бібліотеки
районної
(міської)
централізованої
бібліотечної системи” замінити словами
“сільські, селищні, міські бібліотеки”;

269

270
271

-273- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)
Пункт 5 частини першої статті 89 після слів
«зоопарки комунальної власності» доповнити
словами «у розмірі не менше 4 відсотків від
загального обсягу доходів відповідних
бюджетів;»

Відхилено

у пункті 6 слово “організацій” замінити
словом “об’єднань”.

у пункті 6 слово “організацій” замінити
словом “об’єднань”.
-274- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 6 частини першої статті 89 після слів
«споруд місцевого значення» доповнити
словами «у розмірі не менше 4 відсотків від
загального обсягу доходів відповідних
бюджетів.»
-275- Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

доповнити новою статтею 89-1 «Видатки,
що здійснюються з районних бюджетів»,
1) Освіта:
а) утримання шкіл-інтернатів загального
профілю, спеціалізованих шкіл, закладів
позашкільної освіти.
2) Охорона здоров’я:
а) співфінансування оплати медичних
послуг, що надаються в рамках програми
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення, для покриття
вартості комунальних послуг та енергоносіїв
комунальних закладів охорони здоров’я,
засновником яких є районна рада;
б) місцеві програми розвитку та підтримка
комунальних закладів охорони здоров’я,
засновником яких є районна рада, і місцеві
програми надання населенню медичних
послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення.
3) Культура:
а) утримання об’єктів культури, зокрема
шкіл мистецтв, районних будинків культури,
музеїв тощо.
4) Фізкультура, туризм і спорт:
а)
утримання
спільних
об’єктів
фізкультури та спорту: стадіонів, басейнів та
інших об’єктів спортивного призначення;
б) розвиток туризму і спорту
5) Соціальний захист населення:
а) утримання закладів соціального захисту:
будинків для людей похилого віку, дитячих
будинків.
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37. У частині першій статті 90:

Пропозиції та поправки до проекту

б) програми підтримки людей з
обмеженими можливостями.
6)
Архітектура
та
комунальне
господарство:
а) утримання архітектурних пам’яток
місцевого значення
б) утримання спільного комунального
майна та підприємств комунальної власності
територіальних громад району;
в) утримання доріг та транспортної
інфраструктури
місцевого
значення,
будівництво місцевих доріг.
г) захист навколишнього природного
середовища,
розвиток
рекреаційного
потенціалу
території
району,
природоохоронні
заходи
з
охорони
навколишнього природного середовища;
д) організації збору та утилізації твердих
побутових відходів на території району;
ж)
програми
надання
послуг
із
водопостачання та водовідведення
6) Програми з розвитку економічного
потенціалу районів з метою залучення
інвестицій.
7) Утримання трудових архівів району.
8) Інші місцеві програми.
-276- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

39. У частині першій статті 90:

У пункті 37 розділу 1:
«1) У абзаці другому пункту 2 частини 1
статті 90 після слів «дитячі будинки,
навчально-реабілітаційні центри» доповнити
словами «із урахуванням дошкільних
підрозділів, відділень, груп»
274
275

1) у підпункті “а” пункту 2:
в абзаці другому слова “санаторні школи”
замінити словами “ліцеї (засновником яких є
обласна рада)”;

1) у підпункті “а” пункту 2:
-277- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Борзова І. Н.
(р.к. №229), Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276),
Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д. Чорний
Д. С. (р.к. №249), Н.д. Сушко П. М. (р.к.

Відхилено

в абзаці другому слова “санаторні школи”
замінити словами “ліцеї (засновником яких є
обласна рада)”;
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№28), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Ватрас В. А.
(р.к. №70), Н.д. Стефанчук М. О. (р.к.
№388), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д. Вінтоняк
О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к.
№378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к. №363),
Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д. Санченко
О. В. (р.к. №433), Н.д. Заславський Ю. І.
(р.к. №114), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232)
Абзац другий підпункту 1 пункту 37
розділу І проекту викласти в такій редакції:
«абзац другий викласти в такій редакції:
«спеціальні школи, санаторні школи, ліцеї
(засновником яких є обласна рада)»».
-278- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзац другий підпункту 1 пункту 37
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до статті 90 Бюджетного кодексу України)
викласти у такій редакції:
«в абзаці другому після слів «санаторні
школи»
доповнити
словами
«ліцеї
(засновником яких є обласна рада)»;».
-279- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 37
розділу І проекту викласти в такій редакції::
"спеціальні школи, санаторні школи, ліцеї
(засновником яких є обласна рада);"
276

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

277

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї із
посиленою військово-фізичною підготовкою
(якщо не менше 70 відсотків кількості учнів,
які здобувають освіту у відповідному закладі

“заклади спеціалізованої освіти: мистецькі,
спортивні, військові (військово-морські,
військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї із
посиленою військово-фізичною підготовкою
(якщо не менше 70 відсотків кількості учнів,
які здобувають освіту у відповідному закладі
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Висновки, обґрунтування

освіти, є жителями населених пунктів,
розташованих на території Автономної
Республіки Крим чи області (крім відповідної
територіальної громади, де розташований
такий заклад);”;
278

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

освіти, є жителями населених пунктів,
розташованих на території Автономної
Республіки Крим чи області (крім відповідної
територіальної громади, де розташований
такий заклад)”;
-280- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;
-281- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-282- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-283- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-284- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 37 розділу І законопроєкту
доповнити підпунктом 2 такого змісту:
“2) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;».
У зв’язку з цим підпункти 2-4 вважати
підпунктами 3-5.
-285- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;"
-286- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-287- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

279

2) у пункті 3:

Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-288- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Пункт 37 Розділу І Законопроекту
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
“5) підпункт “б” пункту 2 викласти в такій
редакції:
“б) професійну (професійно-технічну)
освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів
на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти державної
та/або комунальної власності;”.
-289- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2) підпункт “ґ” пункту 3 викласти в такій
редакції:
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280

підпункт “ґ” викласти в такій редакції:

281

“ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони

Пропозиції та поправки до проекту

№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
підпункт 2) пункту 43 (пункт 37
законопроекту) викласти у такій редакції:
«2) у пункті 3:
підпункт «в» викласти в такій редакції:
«в)
санаторно-курортну
допомогу
(санаторії для хворих на туберкульоз,
санаторії для дітей та підлітків, санаторії
медичної реабілітації) та довготривале
перебування в закладах охорони здоровʼя, не
повʼязане безпосередньо з наданням медичної
допомоги;»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
здоров’я, які є об’єктами права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, що перебувають в управлінні обласних
рад;»;
у підпункті “д” слова “понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій
медичного
обслуговування
населення”
замінити словами “, забезпечення лікарськими
засобами і медичними виробами”;
підпункт «є» викласти в такій редакції:
«є) інші заклади та заходи у системі
охорони здоров’я (будинки дитини, заклади
служби крові, медико-соціальні експертні
комісії, бюро судмедекспертизи, проведення
патологоанатомічних розтинів та пов’язаних з
ними досліджень, примусових заходів
медичного
характеру,
бази
спецмедпостачання);».
-290- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзаци другий – третій підпункту 2 пункту
37 Розділу І законопроекту (щодо внесення
змін до статті 90 Бюджетного кодексу
України) виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

“ґ) оплату комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони
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№

282

283

Редакція, прийнята в першому читанні

здоров’я, які є об’єктами права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, що перебувають в управлінні обласних
рад, для забезпечення надання медичних
послуг за програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення;”;
у підпункті “д” слова “понад обсяг,
передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення”
замінити
словами
“,
забезпечення лікарськими засобами і
медичними виробами”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здоров’я, які є об’єктами права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, що перебувають в управлінні обласних
рад, для забезпечення надання медичних
послуг за програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення”;
-291- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано

абзац четвертий пункту другого частини 37
розділу І законопроекту виключити
-292- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзаци четвертий підпункту 2 пункту 37
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до статті 90 Бюджетного кодексу України)
виключити.
-293- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано

Відхилено

Пункт 2 частини 37 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
«підпункт “є” викласти в такій редакції:
«є) інші заклади та заходи у системі
охорони здоров’я (будинки дитини, заклади
служби крові, медико-соціальні експертні
комісії, бюро судмедекспертизи, бази
спецмедпостачання, спеціалізовані санаторії,
у тому числі дитячі кістково-туберкульозні
санаторії, туберкульозні санаторії для
дорослих, дошкільні санаторії для дітей з
захворюваннями
органів
дихання
нетуберкульозної
етіології,
центри
реабілітації
дітей,
центри
медичної
статистики, центри медичної генетики,
лікарсько-фізкультурні диспансери);»
-294- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

у підпункті “є” після слів "бази
спецмедпостачання" доповнити словами
"центри дитячої медичної реабілітації"
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-295- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Доповнити підпунктом 5 пункт 37 розділу
1 такого змісту:
«___. У підпункті «є» пункту 3 після слів
«бази спецмедпостачання» доповнити знаком
кома та словами «, автопідприємства
санітарного транспорту»»;
доповнити пункт 48 розділу I підпунктом
такого змісту: «___. У підпункті 3 пункту 1-1
абзац п‘ятий викласти в такій редакції:
«підпункт «є» вводиться в дію з 1 квітня 2020
року та в частині автопідприємств санітарного
транспорту діє до 1 січня 2023 року;».
284
285

3) у підпункті “б” пункту 4 слова “для сім’ї,
дітей та молоді” виключити;
4) у підпункті “а” пункту 6 слово
“організацій” замінити словом “об’єднань”.

3) у підпункті “б” пункту 4 слова “для сім’ї,
дітей та молоді” виключити;
4) у підпункті “а” пункту 6 слово
“організацій” замінити словом “об’єднань”.

286

-296- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Відхилено

287

Доповнити розділ І частиною тридцять
восьмою такого змісту:
"38. У підпункті “е” пункту 3 частини
першої статті 91 слова “надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів” замінити словами “надання
фінансової підтримки за результатами
конкурсу громадським об'єднанням осіб з
інвалідністю і ветеранів”, а після слів
“відповідного
адміністративнотериторіального рівня” доповнити сливами
“згідно з порядком, визначеним Кабінетом
Міністрів України”;"
У зв'язку з цим частини тридцять восьму –
сорок дев'яту розділу І вважати відповідно
частинами тридцять дев'ятою – п'ятдесятою
розділу І.
-297- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 204 частини першої статті 91
виключити.”.
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Висновки, обґрунтування

-298- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 20-4 частини першої статті 91
виключити.”.
-299- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 20-4 частини першої статті 91
виключити.”.
-300- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 20-4 частини першої статті 91
виключити.”.
-301- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Розділ І законопроєкту після пункту 37
доповнити новим пунктом такого змісту:
«38. Пункт 204 частини першої статті 91
виключити.».
-302- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 20-4 частини першої статті 91
виключити.”.
-303- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту: “51. Пункт 20-4
частини першої статті 91 виключити.”.
-304- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“51. Пункт 20-4 частини першої статті 91
виключити.”.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-305- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту: “51. Пункт 20-4
частини першої статті 91 виключити.”.
-306- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Санченко О. В. (р.к. №433), Н.д. Кожем'якін
А. А. (р.к. №168), Н.д. Мокан В. І. (р.к. №99),
Н.д. Трухін О. М. (р.к. №255)
Розділ І законопроекту доповнити пунктом
37-1 такого змісту:
«37-1. Частину першу статті 91 доповнити
пунктом 20-6 такого змісту:
«20-6)
підтримку
діяльності
відокремлених
підрозділів
Спортивної
студентської спілки України та Української
федерації учнівського спорту»

288

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

289

290
291

40. Доповнити частину першу статті 91
пунктом 20-6 такого змісту:
"20-6) місцеві програми підтримки
автопідприємств санітарного транспорту".
41. У статті 93:

38. У статті 93:
1) частину першу після слів “місцевого
бюджету” доповнити словами і цифрами “,
якщо на території територіальної громади
недостатньо бюджетних установ, інших
суб’єктів
господарювання
комунальної
власності,
які
забезпечують
надання
публічних послуг, визначених пунктом 2
частини першої статті 86 цього Кодексу”;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-307- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Враховано

частину першу статті 93 Кодексу викласти
в такій редакції:
"1. Місцева рада може передати кошти на
здійснення окремих видатків місцевих
бюджетів іншій місцевій раді у вигляді
міжбюджетного трансферту до відповідного
місцевого бюджету, у тому числі, якщо на
території територіальної громади недостатньо
бюджетних
установ,
інших
суб'єктів
господарювання комунальної власності, які
забезпечують надання публічних послуг,
визначених пунктом 2 частини першої статті
86 цього Кодексу."

1) частину першу доповнити словами і
цифрами “у тому числі якщо на території
територіальної
громади
недостатньо
бюджетних
установ,
інших
суб’єктів
господарювання комунальної власності, які
забезпечують надання публічних послуг,
визначених пунктом 2 частини першої статті
86 цього Кодексу”;

292

2) частину п’яту виключити.

2) частину п’яту виключити.

293

39. Главу 15 виключити.

42. Главу 15 виключити.

294

-308- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)

Враховано

43. Пункт 11 частини першої статті 97
виключити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«Пункт 11 частини першої статті 97
Кодексу виключити.
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій змінено
п.7 ч.1 ст.90/
-309- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новою
частиною такого змісту:
«Частину першу статті 97 доповнити
новим пунктом 112 такого змісту:
«112) субвенція на фінансове забезпечення
видатків
закладів
охорони
здоров’я,
визначених підпунктом «є» пункту 3 частини
першої статті 90 цього Кодексу.»
-310- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3. При здійсненні вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,85-1,15 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,85 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 70
відсотків суми, необхідної для досягнення
значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,85;
більше 1,15 - передається реверсна дотація
з відповідного обласного бюджету в обсязі 40
відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,15.».

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-311- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,85-1,15 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,85 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 50
відсотків суми, необхідної для досягнення
значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,85;
більше 1,15 - передається реверсна дотація
з відповідного обласного бюджету в обсязі 30
відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,15.».
-312- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 80
відсотків суми, необхідної для досягнення
значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,8;
більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного обласного бюджету в обсязі 50

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,2.»
-313- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3. При здійсненні вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 50
відсотків суми, необхідної для досягнення
значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,8;
більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного обласного бюджету в обсязі 30
відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,2.».
-314- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 70
відсотків суми, необхідної для досягнення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

295

Редакція, прийнята в першому читанні

40. У статті 99:

Пропозиції та поправки до проекту

значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,8;
більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного обласного бюджету в обсязі 40
відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,2.».
-315- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 98 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного обласного
бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація
відповідному обласному бюджету в обсязі 50
відсотків суми, необхідної для досягнення
значення такого індексу забезпеченості
відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного обласного бюджету в обсязі 30
відсотків суми, що перевищує значення такого
індексу 1,1.».
-316- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 40 розділу I /щодо змін до ст.99
Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-317- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Пункт 40 (щодо внесення змін до статті
99 Бюджетного кодексу України) доповнити
новим підпунктом 4 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«4) в абзаці п’ятому частини третьої слова
і цифри «50 відсотків» замінити словами і
цифрами «20 відсотків».
296
297
298
299

300
301

302

1) назву статті викласти в такій
редакції:
“Стаття
99.
Горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності
сільських, селищних, міських бюджетів”;
2) абзац перший частини першої
викласти в такій редакції:
“1.
Горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності
сільських,
селищних, міських бюджетів, здійснюється
з урахуванням таких параметрів:”;
3) частину другу викласти в такій
редакції:
“2. Індекс податкоспроможності є
коефіцієнтом,
що
визначає
рівень
податкоспроможності
сільського,
селищного, міського бюджетів порівняно з
аналогічним середнім показником по всіх
сільських, селищних, міських бюджетах
України у розрахунку на одну людину.”.
-318- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 50 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,8;
більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 30 відсотків

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суми, що перевищує значення такого індексу
1,2.».
-319- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 70 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,8;
більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 40 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,2.».
-320- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту: «
Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,8-1,2 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,8 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,8;

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

більше 1,2 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,2.».
-321- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,85-1,15 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,85 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 50 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,85;
більше 1,15 - передається реверсна дотація
з відповідного бюджету в обсязі 30 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,15.».
-322- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3. При здійсненні вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,85-1,15 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 0,85 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 70 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,85;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

більше 1,15 - передається реверсна дотація
з відповідного бюджету в обсязі 40 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,15.».
-323- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити проект Закону новим пунктом
такого змісту:
«Частину третю статті 99 викласти в такій
редакції:
«3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу: в межах 0,9-1,1 вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 50 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація
з відповідного бюджету в обсязі 30 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1.»
-324- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
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такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація
з відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1.”.
-325- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-326- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
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суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-327- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-328- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
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менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
ільше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-329- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-330- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
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в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-331- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Доповнити
пункт
40
Розділу
І
Законопроекту новим підпунктом у такій
редакції:
“4) частину третю викласти у такій
редакції:
“3.
При
здійсненні
вирівнювання
враховується
значення
індексу
податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 1,0-1,1 - вирівнювання не
здійснюється;
менше 1,0 - надається базова дотація
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків
суми, необхідної для досягнення значення
такого індексу забезпеченості відповідного
бюджету 1,0;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з
відповідного бюджету в обсязі 20 відсотків
суми, що перевищує значення такого індексу
1,1. ”.
-332- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«В абзаці першому частини першої статті
103-1 слова і цифри «пунктами 1-3, 6 та 6-2

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

44. В абзаці першому частини першої
статті 103-1 слова і цифри «пунктами 1-3, 6
та 6-2 частини третьої статті 29» замінити
словами і цифрами «пунктом 1 частини
другої статті 24-2».
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частини третьої статті 29» замінити словами і
цифрами «пунктом 1 частини другої статті 242».
/техніко-юридичні
уточнення
для
узгодження відповідних норм/
-333- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1: частину другу
викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20
відсотків
між
бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст (крім
бюджету міста Києва) залежно від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах відповідної
територіальної громади станом на 1 січня
року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
-334- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”;
у частині десятій після слів “міські
державні адміністрації доповнити словами “,
відповідні міські, сільські, селищні ради.”.”.
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-335- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1 :
частину другу викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
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Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”; у
частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”;
у частині десятій після слів “міські
державні адміністрації” доповнити словами
“відповідні міські, сільські, селищні ради.”;
-336- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1 :
частину другу викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
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забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
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вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах. Зазначена субвенція
розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”;
у частині десятій після слів “міські
державні адміністрації” доповнити словами
“відповідні міські, сільські, селищні ради.”;
-337- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту: “
52. У статті 103-1 :
частину другу викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
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у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України: “1) У статті 3 Закону України
“Про джерела фінансування дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах. Зазначена субвенція
розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
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20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”; у частині десятій після
слів
“міські
державні
адміністрації”
доповнити словами “відповідні міські,
сільські, селищні ради.”;
-338- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1 :частину другу викласти
у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
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10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4): пункт 2 частини четвертої викласти у
такій редакції:“2) субвенцію з Державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах. Зазначена субвенція
розподіляється: 70 відсотків між обласними
бюджетами
залежно
від
протяжності
автомобільних доріг загального користування
місцевого
значення
у
відповідній
адміністративно-територіальній
одиниці
станом на 1 січня року, що передує
плановому; 20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах; 10 відсотків
надається бюджету міста Києва на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання вулиць і доріг
комунальної власності у місті Києві.”; у
частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”; у частині десятій після
слів
“міські
державні
адміністрації”
доповнити словами “відповідні міські,
сільські, селищні ради.”;
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-339- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1 : частину другу
викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
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Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах. Зазначена субвенція
розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”; у частині десятій після
слів
“міські
державні
адміністрації”
доповнити словами “відповідні міські,
сільські, селищні ради.”;
-340- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“52. У статті 103-1 :
частину другу викласти у такій редакції:
“2. Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове

181

№
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах розподіляється таким
чином:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами місцевого
самоврядування (крім бюджету міста Києва)
залежно від протяжності вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах
відповідної територіальної громади станом на
1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”;
у частині третій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
“1) У статті 3 Закону України “Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України” (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., №
1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій
редакції:
“2) субвенцію з Державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
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№

304

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах. Зазначена субвенція
розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами
залежно від протяжності автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці станом на 1 січня року, що передує
плановому;
20 відсотків між бюджетами міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад
залежно
від
протяжності вулиць і доріг комунальної
власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста
Києва на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання вулиць і
доріг комунальної власності у місті Києві.”; у
частині восьмій після слів “міськими
державними адміністраціями” доповнити
словами “, відповідною міською, сільською,
селищною радою”;
у частині десятій після слів “міські
державні адміністрації” доповнити словами
“відповідні міські, сільські, селищні ради.”;
-341- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

після пункту 40 розділу І доповнити новим
пунктом такого змісту:
«41. Доповнити кодекс статтею 102
наступного змісту:
«Стаття 102. Субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
програм соціального захисту та підтримки
дітей
1.
Видатки
місцевих
бюджетів,
передбачені у підпункті „б” пункту 4 частини
першої статті 89 цього Кодексу, проводяться
за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення програм
соціального захисту та підтримки дітей у
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41. У статті 1032:

Пропозиції та поправки до проекту

порядку та умовах, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
2. Субвенція на здійснення програм
соціального захисту та підтримки дітей
спрямовується (у тому числі на умовах
співфінансування)
на:
проектні,
будівельноремонтні
роботи,
придбання
приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків, житла
для
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа /
виплату грошової компенсації для придбання
житла.
3. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги зазначеної
субвенції окремо для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів,
бюджетів міст Києва та Севастополя
4. Грошова компенсація зараховується на
спеціальний
рахунок
дитини
в
уповноваженому банку з подальшим її
використанням
протягом
одного
календарного
року.
Особливості
використання визначаються у порядку та
умовах надання субвенції».
В зв’язку з цим пункти «41 – 49» вважати
відповідно пунктами «42-50»
-342- Н.д. Тістик Р. Я. (р.к. №107)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

45. У статті 1032:

У пункті 41 розділу 1:
«1) Пункт 2 частини 1 статті 1032 після слів
«спеціальні школи» доповнити словами «з
урахуванням
дошкільних
підрозділів,
відділень, груп;
2) Пункт 4 частини 1 статті 1032 після слів
«дитячі будинки, навчально-реабілітаційні
центри» доповнити словами «з урахуванням
дошкільних підрозділів, відділень, груп,»
306

1) у частині першій:

1) у частині першій:

307

пункт 1 викласти в такій редакції:

пункт 1 викласти в такій редакції:
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308

“1) початкові школи, гімназії (крім
дошкільних підрозділів у таких закладах),
ліцеї;”;
у пункті 2 слова “, санаторні школи”
виключити;

309

Пропозиції та поправки до проекту

-343- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Борзова І. Н.
(р.к. №229), Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276),
Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д. Чорний
Д. С. (р.к. №249), Н.д. Сушко П. М. (р.к.
№28), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Ватрас В. А.
(р.к. №70), Н.д. Стефанчук М. О. (р.к.
№388), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д. Вінтоняк
О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к.
№378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к. №363),
Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д.
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д. Санченко
О. В. (р.к. №433), Н.д. Заславський Ю. І.
(р.к. №114), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 41
розділу І проекту виключити.
-344- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“1) початкові школи, гімназії (крім
дошкільних підрозділів у таких закладах),
ліцеї”;
у пункті 2 слова “санаторні школи”
виключити;

Відхилено

пункт 2 частини першої статті 103-2
Бюджетного кодексу викласти в такій
редакції:
"2) спеціальні школи, санаторні школи;"
310
311

пункт 3 викласти в такій редакції:
“3) заклади спеціалізованої освіти:
мистецькі, спортивні, військові (військовоморські, військово-спортивні), наукові ліцеї,
ліцеї із посиленою військово-фізичною
підготовкою;”;

пункт 3 викласти в такій редакції:
-345- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
пункт 3 частини першої статті 103-2
Бюджетного кодексу викласти в такій
редакції:
"3) заклади спеціалізованої освіти:
мистецькі, спортивні, військові (військовоморські, військовоспортивні), наукові ліцеї,
ліцеї-інтернати (школи-інтернати), у тому
числі, які передбачають часткове або повне
утримання учнів, ліцеї із посиленою
військово-фізичною підготовкою;"

Відхилено

“3) заклади спеціалізованої освіти:
мистецькі, спортивні, військові (військовоморські, військово-спортивні), наукові ліцеї,
ліцеї з посиленою військово-фізичною
підготовкою”;
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312

2) частину другу викласти в такій
редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги освітньої
субвенції окремо для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів,
бюджетів територіальних громад.”;

313

314
315
316

317
318

319

Пропозиції та поправки до проекту

-346- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Абзац другий підпункту 2 та абзац п'ятий
підпункту 3 пункту 41 розділу I /щодо змін до
ст.103-2 Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/

Висновки, обґрунтування

Враховано

3) у частині третій:
доповнити
частину
після
абзацу
четвертого новим абзацом такого змісту:
“Фінансовий
норматив
бюджетної
забезпеченості, що використовується для
розподілу освітньої субвенції, визначається
Кабінетом Міністрів України з урахуванням
зазначених параметрів.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий
вважати відповідно абзацами шостим і
сьомим;
абзац сьомий після слів “Кабінет
Міністрів України здійснює” доповнити
словами “перерозподіл освітньої субвенції
між місцевими бюджетами,”;
4) частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) частину третю після абзацу четвертого
доповнити новим абзацом такого змісту:
“Фінансовий
норматив
бюджетної
забезпеченості, що використовується для
розподілу освітньої субвенції, визначається
Кабінетом Міністрів України з урахуванням
зазначених параметрів”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий
вважати відповідно абзацами шостим і
сьомим.

-347- Н.д. Колихаєв І. В. (р.к. №385)
Підпункт 4 пункту 41 розділу І
Законопроекту виключити.
-348- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28), Н.д. Третьякова Г.
М. (р.к. №53), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Одарченко А. М. (р.к.
№371), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Колебошин С. В. (р.к. №341), Н.д. Плачкова

Враховано

Враховано
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“Залишки
коштів
за
освітньою
субвенцією, не використані протягом
наступного
бюджетного
періоду,
вилучаються до державного бюджету.”.

321

322

42. Частину п’яту статті 1036 після слів
“обласний бюджет” доповнити словами і
цифрами “, при цьому розподіл 50 відсотків
обсягу додаткової дотації на здійснення
переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я між місцевими бюджетами
здійснюється за підсумками першого
півріччя за результатами виконання
місцевих
бюджетів
у
поточному
бюджетному періоді”.

Пропозиції та поправки до проекту

Т. М. (р.к. №155), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)
Підпункт 4) пункту 41. Розділу І
законопроекту виключити;
-349- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Вилучити підпункт 4 пункту 41 розділу І
-350- Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321)

Враховано

Вилучити підпункт 4 пункту 41 Розділу І
Законопроекту.
-351- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

частину четверту доповнити наступним
абзацом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України та галузевому
міністерству Порядок, умови, напрями
використання коштів за рахунок резерву
освітньої субвенції затвердити до 1 березня
планового року."
-352- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 42 розділу I /щодо змін до ст.103-6
Бюджетного кодексу/ виключити
/метою надання додаткової дотації на
здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я є забезпечення поточних
видатків (включаючи оплату комунальних
послуг та енергоносіїв) таких закладів, що
здійснюються протягом року/
-353- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

Відхилено

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 1036:
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
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Висновки, обґрунтування

бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-354- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-355- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової

188

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-356- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-357- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6:
1) частину другу викласти у такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.
-358- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.
” 3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-359- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

Пункт 42 Розділу І
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Законопроекту
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1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”
3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-360- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
Пункт 42 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
“42. У статті 103-6 :
1) частину другу викласти у такій редакції:
“2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.”
2) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Додаткова дотація на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я спрямовується:
20 відсотків до обласних бюджетів;
40 відсотків до бюджетів міст (крім
бюджету міста Києва);
40 відсотків до бюджетів сіл та селищ.”

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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3) частину четверту виключити;
4) частину п’яту виключити.”.
-361- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

323

43. У пункті 6 частини другої статті 105:

324

1) абзац другий виключити;

частину п'яту статті 103-6 Бюджетного
кодексу викласти в такій редакції:
"5. Розподіл додаткової дотації на
здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та
охорони
здоров’я
здійснюється
між
місцевими
бюджетами
у
порядку,
визначеному
обласними
державними
адміністраціями, за погодженням з Кабінетом
Міністрів
України
та
затверджується
рішенням про обласний бюджет, при цьому
розподіл 50 відсотків обсягу додаткової
дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я між місцевими
бюджетами здійснюється за підсумками
першого півріччя на підставі виконання
місцевих бюджетів у поточному бюджетному
періоді."
-362- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 43 розділу I /щодо змін до ст.105
Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-363- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Підпункт
1 пункту 43 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до пункту
6 частини другої статті 105 Бюджетного
кодексу України) викласти у такій редакції:
«1) абзац другий викласти у такій редакції:
«для бюджетів територіальних громад сіл,
селищ - не менш як 1 відсоток від обсягу такої
субвенції;»;».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено
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325

2) абзац третій викласти в такій
редакції:

-364- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до пункту
6 частини другої статті 105 Бюджетного
кодексу України) викласти у такій редакції:
«2) абзац третій викласти у такій редакції:
«для бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних і районних бюджетів,
бюджетів міст (у тому числі районів у містах),
бюджету міста Севастополя - не менш як 3
відсотки від обсягу такої субвенції;»;».

Відхилено

326

“для бюджету Автономної Республіки
Крим
та
бюджетів
місцевого
самоврядування (крім бюджету міста
Києва) — не менш як 3 відсотки від обсягу
такої субвенції;”.
44. У частині першій статті 108 слова
“обласним бюджетам, бюджетам міст
Києва
і
Севастополя,
міст
республіканського Автономної Республіки
Крим та міст обласного значення і
районним бюджетам, іншим” виключити.

-365- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 44 розділу I /щодо змін до ст.108
Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-366- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
після пункту 50 (пункт 44 законопроекту)
доповнити новим пунктом такого змісту:
«51. Частину першу статті 113 доповнити
пунктом 4-2 такого змісту:

Враховано

327

328

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“4-2) відповідністю взятих центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, або особою,
уповноваженою на здійснення закупівель у
сфері охорони здоров’я, середньострокових
зобов’язань у сфері охорони здоров’я
граничним показникам видатків державного
бюджету, що можуть спрямовуватися на таку
мету;”.».
пропозиція - набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.

329

330

331
332
333

45. У частині першій статті 115:

У зв’язку з цим пункти 51-55 вважати
відповідно пунктами 52-56;
-367- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 45 розділу I /щодо змін до ст.115
Бюджетного кодексу/ викласти в такій
редакції:
«У пункті 1 частини першої статті 115
слова «міст республіканського Автономної
Республіки Крим значення» замінити словами
«місцевого самоврядування».
/техніко-юридичні
уточнення
для
узгодження з іншими нормами Бюджетного
кодексу, зміненими законом від 17.09.2020 №
907-ІХ/

Враховано

46. У пункті 1 частини першої статті 115
слова «міст республіканського Автономної
Республіки Крим значення» замінити словами
«місцевого самоврядування".

1) у пункті 1 слова “бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим
значення”
замінити
словами
“сільських, селищних, міських”;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
“2)
обласними
державними
адміністраціями — щодо районних,
сільських, селищних, міських бюджетів;”;
3) пункти 4 і 5 виключити.

194
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Редакція, прийнята в першому читанні

334

46. Пункт 161 частини першої статті 116
викласти в такій редакції:
“161) порушення вимог цього Кодексу
щодо розробки і забезпечення головними
розпорядниками
бюджетних
коштів
затвердження
порядків
використання
бюджетних коштів;”.
47. У статті 122:

335

336

337
338

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

47. Пункт 161 частини першої статті 116
викласти в такій редакції:
“161) порушення вимог цього Кодексу
щодо розроблення і забезпечення головними
розпорядниками
бюджетних
коштів
затвердження
порядків
використання
бюджетних коштів”.
-368- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
Пункт 47 розділу І /щодо змін до ст.122
Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/

Враховано

1) частину другу викласти в такій
редакції:
“2. У разі порушення вимог щодо
складання бюджету згідно з цим Кодексом
та законом про Державний бюджет України
в частині міжбюджетних трансфертів
Голові
Ради
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
голові
обласної
державної адміністрації надається право
протягом місяця з дня набрання чинності
рішенням
про
районний,
міський,
селищний, сільський бюджети звернутися
до суду з одночасним клопотанням про
невідкладне зупинення дії рішення про
відповідний
місцевий
бюджет
до
закінчення судового розгляду справи.
Районні
державні
адміністрації
до
запровадження інституту представника
Президента України, виконавчі органи
міських,
селищних,
сільських
рад
наступного
дня
після
підписання
керівником відповідної місцевої ради
рішення про місцевий бюджет або внесення
до нього змін надсилають його Раді
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям.”;
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Висновки, обґрунтування

2) частину третю виключити.
48. У розділі VI “Прикінцеві та перехідні
положення”:
-369- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«В абзаці другому пункту 1 розділу VI
слова і цифри «пункту 10 частини другої
статті 69, а також» виключити».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено ст.69/

341

Враховано

48. У розділі VI “Прикінцеві та перехідні
положення”:
1) в абзаці другому пункту 1 слова і
цифри «пункту 10 частини другої статті 69,
а також» виключити»;

Враховано

2) доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
"1-2. Пункт 20-6 частини першої статті
91 діє до 1 січня 2023 року";
3) пункт 41 доповнити абзацом четвертим
такого змісту:
“перерозподіл видатків, що здійснюється
відповідно до абзацу другого цього пункту та
призводить до зміни обсягів видатків судів,
погоджується
Державною
судовою
адміністрацією України з Вищою радою
правосуддя”;

342
343
344

345

346

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) пункт 41 доповнити абзацом такого
змісту:
“Перерозподіл видатків, що здійснюється
відповідно до абзацу першого цього пункту та
призводить до зміни обсягів видатків судів,
погоджується
Державною
судовою
адміністрацією України з Вищою радою
правосуддя.”;

-370- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
У підпункті 1 пункту 48 розділу І /щодо
доповнення пункту 4-1 розділу VI Кодексу
новим абзацом/ слова «Перерозподіл видатків,
що здійснюється відповідно до абзацу
першого» замінити словами «перерозподіл
видатків, що здійснюється відповідно до
абзацу другого».
/техніко-юридичне уточнення/
-371- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту:
«Пункт 12 розділу VI виключити».
/техніко-юридичні уточнення у зв’язку із
завершенням дії такої норми 31.12.2014/
-372- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

4) пункт 12 виключити;

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 122 такого
змісту:
“122. До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу „Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-373- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
“12-2 . До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу “Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-374- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
12-2. До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу „Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-375- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
12-2. До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу „Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-376- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
“12-2 . До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу “Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які 8 визнані кандидатами на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-377- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
“12-2 . До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу “Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-378- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
“12-2 . До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу “Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу “Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
-379- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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остаточній редакції

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
53. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 12-2 такого
змісту:
"12-2. До бюджетів територіальних громад
сіл, селищ та міст, які до 1 вересня відповідно
до законодавства визнані кандидатами на
отримання статусу „Громада, дружня до дітей
та молодіˮ та які отримали чи підтвердили
такий статус, з наступного бюджетного
періоду як виняток із положень пункту 1
частини другої статті 29, пункту 1 частини
першої статті 64, пункту 1 частини першої
статті 66 цього Кодексу перераховується
податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1¹ частини
другої статті 29 цього Кодексу), який
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на відповідній
території, у таких розмірах:
59 відсотків – до державного бюджету, 41
відсоток – до бюджету м.Києва у разі
визнання його кандидатом на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
57 відсотків – до державного бюджету, 43
відсотка – до бюджету м. Києва у разі
отримання чи підтвердження ним такого
статусу;
25 відсотків – до державного бюджету, 14
відсотків – до обласних бюджетів, 61 відсоток
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету м.Києва)
, які визнані кандидатами на отримання
статусу „Громада, дружня до дітей та молодіˮ;
25 відсотків – до державного бюджету, 12
відсотків – до обласних бюджетів, 63 відсотка
– до сіл, селищ та міст (крім бюджету
м.Києва), які отримали чи підтвердили такий
статус”.”
347

2) доповнити розділ пунктом 161 такого
змісту:

5) пункт 16 доповнити абзацами третімп’ятим такого змісту:
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348

“161. Установити, що до повернення
тимчасово окупованої території України під
загальну юрисдикцію України:

-380- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
У підпункті 2 пункту 48 розділу І /щодо
доповнення розділу VI Кодексу пунктом 16-1/:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2) пункт 16 доповнити абзацами третімп’ятим такого змісту:»;
в абзаці другому цифри «16-1»
виключити».
/техніко-юридичне уточнення/

349

Казначейство України відкриває рахунки
за надходженнями до місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя для зарахування платежів із
сплати боргів з місцевих податків та зборів,
що виникли до дати початку тимчасової
окупації, визначеної Законом України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій
території
України”,
платниками
резидентами,
які
мають
об’єкти
оподаткування з місцезнаходженням на
тимчасово окупованій території України, на
підставі інформації та даних центрального
органу виконавчої влади, що здійснює
реалізацію податкової політики;
як виняток із положень пункту 3 частини
другої статті 671 та абзацу другого частини
другої статті 78 цього Кодексу органи
Казначейства
України
здійснюють
повернення коштів, помилково або надміру
зарахованих
до
місцевих
бюджетів
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя на такі рахунки, за поданням
(висновком) органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету.”;

350

351

-381- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту: «У пункті 17-2 розділу VI слова і
цифри «пунктів 4-1 і 4-2 частини першої статті
64, пункту 4-1 частини першої статті 66 та

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Установити, що до повернення тимчасово
окупованої території України під загальну
юрисдикцію України:

Казначейство України відкриває рахунки
за надходженнями до місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя для зарахування платежів із
сплати боргів з місцевих податків та зборів,
що виникли до дати початку тимчасової
окупації, визначеної Законом України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій
території
України”,
платниками
резидентами,
які
мають
об’єкти
оподаткування з місцезнаходженням на
тимчасово окупованій території України, на
підставі інформації та даних центрального
органу виконавчої влади, що здійснює
реалізацію податкової політики;
як виняток із положень пункту 3 частини
другої статті 671 та абзацу другого частини
другої статті 78 цього Кодексу, органи
Казначейства
України
здійснюють
повернення коштів, помилково або надміру
зарахованих
до
місцевих
бюджетів
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя на такі рахунки, за поданням
(висновком) органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету”;
6) у пункті 17-2 слова і цифри «пунктів 4-1
і 4-2 частини першої статті 64, пункту 4-1
частини першої статті 66 та пункту 3-1
частини першої статті 69» замінити словами і
цифрами «пункту 4-2 частини першої статті
64 та пункту 4-1 частини першої статті 66»;
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пункту 3-1 частини першої статті 69» замінити
словами і цифрами «пункту 4-2 частини
першої статті 64 та пункту 4-1 частини першої
статті 66».
/техніко-юридичні
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, в якій
виключено п.4-1 ч.1 ст.64 і ст.69/
352
353

354

355

3) доповнити розділ пунктом 173 такого
змісту:
“173. Установити, що як виняток із
положень частини другої статей 45, 78 цього
Кодексу, повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та/або
місцевих бюджетів з єдиного рахунку з
причин технічних та/або методологічних
помилок при формуванні реєстру платежів з
єдиного рахунку в розрізі окремого платника
у складі зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунку згідно з Податковим кодексом
України,
Казначейством
України
здійснюється за повідомленням центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну
податкову
політику
(без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами у разі повернення
коштів з місцевих бюджетів).”;
4) пункт 20 виключити;

5) абзаци другий і третій пункту 201
викласти в такій редакції:

7) доповнити пунктом 173 такого змісту:
“173. Установити, що, як виняток із
положень частини другої статей 45 і 78 цього
Кодексу, повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та/або
місцевих бюджетів з єдиного рахунку з
причин технічних та/або методологічних
помилок при формуванні реєстру платежів з
єдиного рахунку в розрізі окремого платника
у складі зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунку згідно з Податковим кодексом
України,
здійснюється
Казначейством
України за повідомленням центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну
податкову
політику
(без
погодження
відповідними
місцевими
фінансовими органами у разі повернення
коштів з місцевих бюджетів)”;
-382- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 48 розділу I /щодо змін до розділу
VI Бюджетного кодексу/:
1) підпункт 4 /щодо змін до пункту 20
розділу VI Бюджетного кодексу/ виключити
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/;
-383- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)

Враховано

Враховано

8) абзаци другий і третій пункту 201
викласти в такій редакції:
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У пункті 48 розділу I /щодо змін до розділу
VI Бюджетного кодексу/:
підпункті 5 /щодо змін до пункту 20-1
розділу VI Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
"5) у пункті 20-1:
у абзаці другому слова «За зверненням
міської
територіальної
громади
з
адміністративним центром у місті обласного
значення – обласному центрі» замінити
словами «За зверненням міської ради (міської
територіальної громади з адміністративним
центром у місті обласного значення –
обласному
центрі)»,
слова
«міській
територіальній громаді з адміністративним
центром у місті обласного значення –
обласному центрі», замінити словами
«міській раді (міської територіальної громади
з адміністративним центром у місті обласного
значення – обласному центрі)»,
у абзаці третьому після слів «цього
Кодексу» слова «міська територіальна
громада з адміністративним центром у місті
обласного значення — обласному центрі»
замінити словами «міська рада (міської
територіальної громади з адміністративним
центром у місті обласного значення –
обласному центрі)», слова «в бюджеті
громади» замінити словами «у міському
бюджеті»;
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
356

“За зверненням міської територіальної
громади з адміністративним центром у
місті обласного значення — обласному
центрі обласна рада приймає рішення про
передачу коштів на здійснення таких видатків
міській
територіальній
громаді
з
адміністративним
центром
у
місті
обласного значення — обласному центрі та

“За зверненням міської ради міської
територіальної
громади
з
адміністративним
центром
у
місті
обласного значення – обласному центрі
обласна рада приймає рішення про передачу
коштів на здійснення таких видатків міській
раді міської територіальної громади з
адміністративним
центром
у
місті
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затверджує в обласному бюджеті обсяги
міжбюджетних трансфертів з обласного
бюджету, бюджету міської територіальної
громади з адміністративним центром у місті
обласного значення — обласному центрі. При
цьому обсяги зазначених міжбюджетних
трансфертів визначаються за формулою, яка
затверджується відповідною обласною радою
в додатку до рішення про обласний бюджет.
357

358

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обласного значення – обласному центрі та
затверджує в обласному бюджеті обсяги
міжбюджетних трансфертів з обласного
бюджету бюджету міської територіальної
громади з адміністративним центром у місті
обласного значення – обласному центрі. При
цьому обсяги зазначених міжбюджетних
трансфертів визначаються за формулою, яка
затверджується відповідною обласною радою
в додатку до рішення про обласний бюджет.
В окремих областях (за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України) на
період реалізації пілотного проекту щодо
здійснення з обласних бюджетів видатків на
оплату послуг з підготовки кадрів на умовах
регіонального
замовлення
в
закладах
професійної (професійно-технічної) освіти та
інших закладах освіти державної та/або
комунальної власності, які розташовані на
території міських територіальних громад з
адміністративним центром у місті обласного
значення – обласних центрах, як виняток з
положення підпункту “е” пункту 2 частини
першої статті 89 цього Кодексу, міська рада
міської
територіальної
громади
з
адміністративним
центром
у
місті
обласного значення — обласному центрі
приймає рішення про передачу коштів на
здійснення таких видатків обласній раді (в
обсягах, що визначаються пропорційно до
кількості учнів, місцем реєстрації яких є
міська
територіальна
громада
з
адміністративним центром у місті обласного
значення — обласному центрі, з розрахунку
розміру середніх витрат на одного учня) та
затверджує у міському бюджеті обсяги
міжбюджетних трансферів з бюджету міської
територіальної громади з адміністративним
центром у місті обласного значення —
обласному центрі обласному бюджету”;

В окремих областях (за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України) на
період реалізації пілотного проекту щодо
здійснення з обласних бюджетів видатків на
оплату послуг з підготовки кадрів на умовах
регіонального
замовлення
в
закладах
професійної (професійно-технічної) освіти та
інших закладах освіти державної та/або
комунальної власності, які розташовані на
території міських територіальних громад з
адміністративним центром у містах обласного
значення — обласних центрах, як виняток з
положень підпункту “е” пункту 2 частини
першої статті 89 цього Кодексу міська
територіальна громада з адміністративним
центром у місті обласного значення —
обласному центрі приймає рішення про
передачу коштів на здійснення таких видатків
обласній раді (в обсягах, що визначаються
пропорційно
кількості
учнів,
місцем
реєстрації яких є міська територіальна
громада з адміністративним центром у місті
обласного значення — обласному центрі, з
розрахунку розміру середніх витрат на одного
учня) та затверджує в бюджеті громади
обсяги міжбюджетних трансферів з бюджету
міської
територіальної
громади
з
адміністративним центром у місті обласного
значення — обласному центрі обласному
бюджету.”;
-384- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

208

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту: “Кабінету Міністрів України за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-385- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-386- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
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заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-387- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-388- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту: “Кабінету Міністрів України за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”
-389- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
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“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”
-390- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року
внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-391- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Борзова
І. Н. (р.к. №229)
“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:
“Кабінету
Міністрів
України
за
підсумками третього кварталу 2020 року

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік
передбачивши з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенцію на погашення
заборгованості
за
середньостроковими
позиками та безвідсотковими позичками,
наданими місцевим бюджетам у 2009–2014
роках.”.
-392- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

“54. Доповнити пункт 21 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” абзацом
такого змісту:“
Кабінету Міністрів України за підсумками
третього кварталу 2020 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект закону про
внесення змін до Державного бюджету
України на 2019 рік передбачивши з
державного бюджету місцевим бюджетам
субвенцію на погашення заборгованості за
середньостроковими
позиками
та
безвідсотковими
позичками,
наданими
місцевим бюджетам у 2009–2014 роках.”.
359
360
361
362

6) у пункті 241:
після слів “здійснюють повернення”
доповнити словом “(перерахування)”;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів населених
пунктів Донецької та Луганської областей, на
території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
перелік яких затверджений Кабінетом
Міністрів України, через єдиний рахунок,
Казначейством України здійснюється за
висновком
податкових
органів
(без
відповідного погодження з Донецькою та
Луганською обласними військово-цивільними

9) у пункті 241:
абзац перший після слів “здійснюють
повернення”
доповнити
словом
“(перерахування)”;
доповнити абзацами другим і третім
такого змісту:
“Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або надміру
зарахованих до місцевих бюджетів населених
пунктів Донецької та Луганської областей, на
території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
перелік яких затверджений Кабінетом
Міністрів України, через єдиний рахунок,
здійснюється Казначейством України за
висновком
податкових
органів
(без
відповідного погодження з Донецькою та
Луганською обласними військово-цивільними
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адміністраціями),
поданим
на
дату
формування реєстру платежів з єдиного
рахунку в розрізі окремого платника у складі
зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку
згідно з Податковим кодексом України.
Установити, що повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до
місцевих бюджетів населених пунктів
Донецької та Луганської областей, на
території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
перелік яких затверджений Кабінетом
Міністрів України, з єдиного рахунку з
причин технічних та/або методологічних
помилок при формуванні реєстру платежів з
єдиного рахунку в розрізі окремого платника
у складі зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунку згідно з Податковим кодексом
України,
Казначейством
України
здійснюється за повідомленням центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну
податкову
політику
(без
відповідного погодження з Донецькою та
Луганською обласними військово-цивільними
адміністраціями).”;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

адміністраціями),
поданим
на
дату
формування реєстру платежів з єдиного
рахунку в розрізі окремого платника у складі
зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку
згідно з Податковим кодексом України.
Установити, що повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до
місцевих бюджетів населених пунктів
Донецької та Луганської областей, на
території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень,
перелік яких затверджений Кабінетом
Міністрів України, з єдиного рахунку з
причин технічних та/або методологічних
помилок при формуванні реєстру платежів з
єдиного рахунку в розрізі окремого платника
у складі зведеного реєстру платежів з єдиного
рахунку згідно з Податковим кодексом
України,
здійснюється
Казначейством
України за повідомленням центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну
податкову
політику
(без
відповідного погодження з Донецькою та
Луганською обласними військово-цивільними
адміністраціями)”;
-393- Н.д. Цабаль В. В. (р.к. №219), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 24-3 такого
змісту:
“24-3. Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
Кодексу, 20 відсотків зараховується до

Відхилено
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загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.”
-394- Н.д. Требушкін Р. В. (р.к. №261)

Відхилено

50. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 243 такого
змісту:
“243. Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 11 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
Кодексу, 20 відсотків зараховується до
загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.”
-395- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 243 такого
змісту:
“243. Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
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Кодексу, 20 відсотків зараховується до
загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.”
-396- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 24-3 такого
змісту:
“24-3 . Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
Кодексу, 20 відсотків зараховується до
загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.”
-397- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Доповнити розділ VI “Прикінцеві та
перехідні положення” пунктом 24-3 такого
змісту:
“24-3 . Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
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сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
Кодексу, 20 відсотків зараховується до
загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.”
-398- Н.д. Новинський В. В. (р.к. №264), Н.д.
Магомедов М. С. (р.к. №256), Н.д. Магера
С. В. (р.к. №265)
Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
“50. Доповнити розділ VI «Прикінцеві та
перехідні положення» пунктом 24-3 такого
змісту:
«24-3 . Установити, що тимчасово, до
повернення населених пунктів Донецької та
Луганської областей під контроль державної
влади податок на доходи фізичних осіб (крім
податку, визначеного пунктом 1-1 частини
другої статті 29 цього Кодексу), що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України на території
Донецької та Луганської областей, як виняток
з положень пункту 1 частини другої статті 29,
пункту 1 частини першої статті 64, цього
Кодексу, 20 відсотків зараховується до
загального фонду Державного бюджету
України, 65 відсотків – до загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст Донецької та
Луганської областей.»
365
366

Висновки, обґрунтування

Відхилено

7) у пункті 26:
слова і цифри “частин першої, другої і
п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого —
дев’ятого частини першої статті 25 Закону
України “Про загальну середню освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10) у пункті 26:
-399- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Васильковський І. І.
(р.к. №340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва

Відхилено

слова і цифри “частин першої, другої і
п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого —
дев’ятого частини першої статті 25 Закону
України “Про загальну середню освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
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№ 28, ст. 230); абзацу першого частини другої,
абзаців другого, четвертого та п’ятого
частини третьої статті 18, абзацу третього
частини четвертої статті 21, абзацу першого
частини першої статті 22 Закону України “Про
позашкільну освіту” (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393)”
замінити словами і цифрами “Закону України
“Про повну загальну середню освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 31, ст. 226); абзацу першого частини другої,
абзаців другого, четвертого та п’ятого
частини третьої статті 18, абзацу третього,
п’ятого частини четвертої статті 21, абзацу
першого частини першої, частини третьої
статті 22 Закону України “Про позашкільну
освіту” (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 46, ст. 393)”;

Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
У частині сорок восьмій розділу І
законопроєкту:
1) пункт 7 викласти у такій редакції:
“7) у пункті 26: слова і цифри «абзацу
першого частини другої, абзаців другого,
четвертого та п'ятого частини третьої статті
18, абзацу третього, п’ятого частини четвертої
статті 21, абзацу першого частини першої,
частини третьої статті 22 Закону України
«Про позашкільну освіту» (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст.
393);» замінити словами і цифрами «абзацу
першого частини другої, абзаців другого,
четвертого та п'ятого частини третьої статті
18, абзацу третього частини четвертої статті
21, абзацу першого частини першої статті 22
Закону України «Про позашкільну освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N
46, ст. 393);
слова і цифри «абзаців другого та третього
частини другої статті 24, частини шостої
статті 27, частини п'ятої статті 54, частини
першої статті 63, частини першої статті 66,
статей 67, 68, 72, підпункту 16 пункту 2
розділу XIV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про фахову
передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., N 30, ст. 119);» замінити
словами і цифрами «абзаців другого та
третього частини другої статті 24, пункту 2
частини першої статті 63, частини першої
статті 66, статей 67, 68, 72, підпункту 16
пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
фахову передвищу освіту» (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., N 30, ст.
119);
слова і цифри «Закону України «Про вищу
освіту» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 37 - 38, ст. 2004)»; «Закону України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№ 28, ст. 230); абзацу першого частини другої,
абзаців другого, четвертого та п’ятого
частини третьої статті 18, абзацу третього
частини четвертої статті 21, абзацу першого
частини першої статті 22 Закону України “Про
позашкільну освіту” (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393)” замінити
словами і цифрами “Закону України “Про
повну загальну середню освіту” (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст.
226); абзацу першого частини другої, абзаців
другого, четвертого та п’ятого частини третьої
статті 18, абзацу третього, п’ятого частини
четвертої статті 21, абзацу першого частини
першої, частини третьої статті 22 Закону
України “Про позашкільну освіту” (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.
393)”;
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«Про освіту» (Відомості Верховної Ради
України, 2017 р., № 38 - 39, ст. 380)»; «Закону
України «Про повну загальну середню освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2020, №
31, ст. 226)»; «Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., №3, ст. 25)»
виключити.
-400- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзац другий підпункту 7 пункту 48
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу
України) викласти у такій редакції:
«слова і цифри “частин першої, другої і
п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого —
дев’ятого частини першої статті 25 Закону
України “Про загальну середню освіту”
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 28, ст. 230); абзацу першого частини другої,
абзаців другого, четвертого та п’ятого
частини третьої статті 18, абзацу третього
частини четвертої статті 21, абзацу першого
частини першої статті 22 Закону України “Про
позашкільну освіту” (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393)”
виключити;».
367

368

369

слова і цифри “частини першої статті 25,
статті 26 Закону України “Про дипломатичну
службу” (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., № 5, ст. 29);” виключити;
слова і цифри “частини третьої статті 69
Закону України “Про судоустрій і статус
суддів” (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., № 41―45, ст. 529);” виключити;
після
слів
“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”

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

слова і цифри “частини першої статті 25,
статті 26 Закону України “Про дипломатичну
службу” (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., № 5, ст. 29)” виключити;
слова і цифри “частини третьої статті 69
Закону України “Про судоустрій і статус
суддів” (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., №№ 41―45, ст. 529)” виключити;
-401- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.

Враховано
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(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 5, ст. 31)”;

№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
абзац п’ятий підпункту 7) пункту 55 (
пункт 48 законопроекту) вилучити;
-402- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 48
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу
України) виключити.
-403- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ І доповнити положенням такого
змісту: «Пункт 33 розділу VI виключити».
/техніко-юридичні уточнення у зв’язку із
завершенням дії такої норми 31.12.2018/

370

371
372

373

8) абзаци перший — третій пункту 35
викласти в такій редакції:
“35. Право на розміщення державних
деривативів та/або здійснення правочинів з
державними деривативами, включаючи їх
обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у
тому числі за рахунок здійснення
державних запозичень понад обсяги,
визначені на поточний бюджетний період
законом про Державний бюджет України,
належить державі в особі Голови Боргового
агентства України за погодженням з
Міністром
фінансів
України.
Умови
розміщення державних деривативів та
правочинів з державними деривативами
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Під час здійснення розміщення державних
деривативів та/або правочинів з державними
деривативами Голова Боргового агентства
України за погодженням з Міністром фінансів
України має право брати зобов’язання від
імені України, пов’язані із здійсненням такого

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

-404- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У абзаці другому підпункту 8 пункту 48
розділу І законопроєкту слова «у тому числі за
рахунок здійснення державних запозичень
понад обсяги, визначені на поточний
бюджетний період законом про Державний
бюджет України» виключити.
-405- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано

в абзаці другому підпункту 8) частини 48
розділу І видалити слова "понад обсяги,
визначені на поточний бюджетний період
законом про Державний бюджет України";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11) пункт 33 виключити;

12) абзаци перший — третій пункту 35
викласти в такій редакції:
“35. Право на розміщення державних
деривативів та/або здійснення правочинів з
державними деривативами, включаючи їх
обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж
належить державі в особі Голови Боргового
агентства України за погодженням з
Міністром
фінансів
України.
Умови
розміщення державних деривативів та
правочинів з державними деривативами
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Під час здійснення розміщення державних
деривативів та/або правочинів з державними
деривативами Голова Боргового агентства
України за погодженням з Міністром фінансів
України має право брати зобов’язання від
імені України, пов’язані із здійсненням такого
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розміщення державних деривативів та/або
таких
правочинів
з
державними
деривативами, у тому числі щодо відмови від
суверенного імунітету в можливих судових
справах, пов’язаних із здійсненням виплат за
державними деривативами відповідно до їх
умов розміщення.
Видатки на виплати за державними
деривативами, а також видатки, пов’язані із
здійсненням правочинів з державними
деривативами,
здійснюються
Борговим
агентством України відповідно до умов
розміщення державних деривативів та/або
правочинів з державними деривативами, а
також нормативно-правових актів, якими
затверджені умови розміщення державних
деривативів та/або правочинів з державними
деривативами, незалежно від обсягу коштів,
визначених на цю мету в законі про
Державний бюджет України.”;
9) пункт 38 викласти в такій редакції:
“38. Установити, що положення частини
першої статті 79 цього Кодексу стосовно
формування
та
виконання
бюджету
територіальної громади та районного
бюджету на 2021 рік застосовуються з
урахуванням таких особливостей:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розміщення державних деривативів та/або
таких
правочинів
з
державними
деривативами, у тому числі щодо відмови від
суверенного імунітету в можливих судових
справах, пов’язаних із здійсненням виплат за
державними деривативами відповідно до
умов їх розміщення.
Видатки на виплати за державними
деривативами, а також видатки, пов’язані із
здійсненням правочинів з державними
деривативами,
здійснюються
Борговим
агентством України відповідно до умов
розміщення державних деривативів та/або
правочинів з державними деривативами, а
також нормативно-правових актів, якими
затверджені умови розміщення державних
деривативів та/або правочинів з державними
деривативами, незалежно від обсягу коштів,
визначених на цю мету в законі про
Державний бюджет України”;
13) пункт 38 викласти в такій редакції:
-406- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 48 розділу I /щодо змін до розділу
VI Бюджетного кодексу/ пункт 38 викласти в
такій редакції:
«38. Установити, що положення частини
першої статті 79 цього Кодексу стосовно
формування та виконання бюджету сільської,
селищної, міської територіальної громади та
районного
бюджету
на
2021
рік
застосовуються
з
урахуванням
таких
особливостей:
1) якщо до 31 грудня 2020 року не
прийнято рішення про місцевий бюджет на
2021 рік, районна державна адміністрація,
виконавчий орган місцевої ради має право
здійснювати витрати місцевого бюджету
лише на цілі, визначені у проекті рішення про
місцевий бюджет на 2021 рік, схваленому

Враховано

«38. Установити, що положення частини
першої статті 79 цього Кодексу щодо
формування та виконання бюджету сільської,
селищної, міської територіальної громади та
районного
бюджету
на
2021
рік
застосовуються
з
урахуванням
таких
особливостей:
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районною
державною
адміністрацією,
виконавчим органом місцевої ради та
поданому на розгляд місцевої ради. При
цьому щомісячні бюджетні асигнування
місцевого бюджету сумарно не можуть
перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету,
передбачених проектом рішення про місцевий
бюджет на 2021 рік, схваленим районною
державною
адміністрацією,
виконавчим
органом місцевої ради та поданим на розгляд
місцевої ради (крім випадків, передбачених
частиною шостою статті 16 та частиною
четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з
урахуванням
необхідності
проведення
захищених видатків місцевого бюджету), з
урахуванням міжбюджетних трансфертів, які
визначені законом про Державний бюджет
України на 2021 рік (у разі несвоєчасного
набрання чинності таким законом —
проектом закону про Державний бюджет
України на 2021 рік, поданим Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради
України).
2) до набуття повноважень сільською,
селищною,
міською
радою,
обраною
територіальною громадою, територія якої
затверджена Кабінетом Міністрів України у
2020 році відповідно до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (далі –
сформована територіальна громада), функції
із складання проекту бюджету сформованої
територіальної громади на 2021 рік та
виконання
такого
бюджету
здійснює
виконавчий
орган
місцевої
ради
територіальної громади, на території якої
розміщений
адміністративний
центр
сформованої територіальної громади. При
цьому витрати бюджету сформованої
територіальної громади здійснюються на цілі,
визначені у проекті рішення про бюджет
сформованої територіальної громади на 2021
рік, схваленому виконавчим органом місцевої
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ради територіальної громади, на території якої
розміщений
адміністративний
центр
сформованої територіальної громади, з
дотриманням вимог підпункту 1 цього пункту
та пункту 39 цього розділу»;
377

якщо до 31 грудня 2020 року не прийнято
рішення про місцевий бюджет на 2021 рік,
районна державна адміністрація, виконавчий
орган місцевої ради має право здійснювати
витрати місцевого бюджету лише на цілі,
визначені у проекті рішення про місцевий
бюджет на 2021 рік, схваленому районною
державною
адміністрацією,
виконавчим
органом місцевої ради та поданому на розгляд
місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні
асигнування місцевого бюджету сумарно не
можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат
бюджету, передбачених проектом рішення
про місцевий бюджет на 2021 рік, схваленим
районною
державною
адміністрацією,
виконавчим органом місцевої ради та
поданим на розгляд місцевої ради (крім
випадків, передбачених частиною шостою
статті 16 та частиною четвертою статті 23
цього Кодексу, а також з урахуванням
необхідності проведення захищених видатків
місцевого
бюджету),
з
урахуванням
міжбюджетних трансфертів, які визначені
законом про Державний бюджет України на
2021 рік (у разі несвоєчасного набрання
чинності таким законом — проектом закону
про Державний бюджет України на 2021 рік,
поданим Кабінетом Міністрів України до
Верховної Ради України).”;

1) якщо до 31 грудня 2020 року не
прийнято рішення про місцевий бюджет на
2021 рік, районна державна адміністрація,
виконавчий орган місцевої ради має право
здійснювати витрати місцевого бюджету
лише на цілі, визначені у проекті рішення про
місцевий бюджет на 2021 рік, схваленому
районною
державною
адміністрацією,
виконавчим органом місцевої ради та
поданому на розгляд місцевої ради. При
цьому щомісячні бюджетні асигнування
місцевого бюджету сумарно не можуть
перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету,
передбачених проектом рішення про місцевий
бюджет на 2021 рік, схваленим районною
державною
адміністрацією,
виконавчим
органом місцевої ради та поданим на розгляд
місцевої ради (крім випадків, передбачених
частиною шостою статті 16 та частиною
четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з
урахуванням
необхідності
проведення
захищених видатків місцевого бюджету), з
урахуванням міжбюджетних трансфертів,
визначених
Законом
України
"Про
Державний бюджет України на 2021 рік" (у
разі несвоєчасного набрання чинності таким
законом — проектом закону про Державний
бюджет України на 2021 рік, поданим
Кабінетом Міністрів України до Верховної
Ради України);
2) до набуття повноважень сільською,
селищною, міською радою, обраною
територіальною громадою, територія якої
затверджена Кабінетом Міністрів України
у 2020 році відповідно до Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
(далі
–
сформована
територіальна
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10) у пункті 39:

Пропозиції та поправки до проекту

-407- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 48 розділу I /щодо змін до розділу
VI Бюджетного кодексу/:
підпункт 11 /щодо змін до пункту 39-1
розділу VI Бюджетного кодексу/ викласти в
такій редакції:
"11. Доповнити розділ пунктами 39-1 – 392 такого змісту:
«39-1. Установити, що повернення
(перерахування) помилково або надміру
зарахованих до 1 січня 2021 року податків і
зборів та інших доходів (крім, визначених
пунктом 39-2 цього розділу) до:
районного бюджету ліквідованого району,
територіальні громади якого включені до
складу кількох новоутворених районів,
здійснюється органами Казначейства з
районного бюджету новоутвореного району,
до складу якого включені території

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

громада), функції із складання проекту
бюджету
сформованої
територіальної
громади на 2021 рік та виконання такого
бюджету здійснює виконавчий орган
місцевої ради територіальної громади, на
території
якої
розміщений
адміністративний
центр
сформованої
територіальної громади. При цьому
витрати
бюджету
сформованої
територіальної громади здійснюються на
цілі, визначені у проекті рішення про
бюджет
сформованої
територіальної
громади на 2021 рік, схваленому
виконавчим органом місцевої ради
територіальної громади, на території якої
розміщений
адміністративний
центр
сформованої територіальної громади, з
дотриманням вимог підпункту 1 цього
пункту та пункту 39 цього розділу»;
14) включити пункт 39 такого змісту:
"39. Районні ради здійснюють передачу
із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст у власність
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
установ
та
закладів, розташованих на їхній території,
відповідно до розмежування видатків між
бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1
січня
2021
року
видатки
на
функціонування зазначених установ і
закладів плануються та здійснюються з
бюджетів таких територіальних громад”;
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ліквідованого району, на яких станом на 1
січня 2020 року проживала найбільша
чисельність наявного населення ліквідованого
району, за поданням (висновком) органів, що
контролюють
справляння
надходжень
бюджету, погодженим з відповідними
місцевими фінансовими органами;
бюджетів територіальних громад сіл, їх
об’єднань, селищ, міст, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, території яких
розформовані та включені до територій
кількох сформованих територіальних громад,
здійснюється органами Казначейства України
із бюджету сформованої територіальної
громади, на території якої розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної
громади,
за
поданням
(висновком) органів, що контролюють
справляння
надходжень
бюджету,
погодженим з відповідними місцевими
фінансовими органами.
39-2. Установити, що податки, збори та
інші доходи (крім податку на доходи фізичних
осіб, визначеного в абзаці другому цього
пункту), помилково або надміру зараховані до
районного бюджету до 1 січня 2021 року, що з
1 січня 2021 року не належать до доходів
районного бюджету, підлягають поверненню
(перерахуванню) органами Казначейства
України з бюджету територіальної громади,
до якого з 1 січня 2021 року зараховуються
такі види доходів, за поданням (висновком)
органів, що контролюють справляння
надходжень
бюджету,
погодженим
з
відповідними
місцевими
фінансовими
органами.
Повернення
(перерахування)
надміру сплачених сум податку на доходи
фізичних осіб, які зараховані до 1 січня 2021
року до районного бюджету та підлягають
поверненню фізичній особі на підставі
поданої нею податкової декларації за 2020 рік
за результатами проведення перерахунку її
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загального річного оподаткованого доходу,
здійснюється органами Казначейства України
з бюджету територіальної громади, на
території якої знаходиться податкова адреса
такої
фізичної
особи,
за
поданням
(висновком) органів, що контролюють
справляння
надходжень
бюджету,
погодженим з відповідними місцевими
фінансовими органами.».
-408- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 48 розділу
законопроєкту виключити.
-409- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-410- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

Враховано редакційно
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-411- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Враховано редакційно

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-412- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-413- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій
редакції:“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-414- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції: “39.
Районні ради здійснюють передачу із спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст у власність територіальних громад
відповідних
бюджетних
установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-415- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,
розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
-416- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Камельчук Ю.
О. (р.к. №325), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229)
У пункті 48 Розділу І Законопроекту:
1) підпункту 10 викласти в такій редакції:
“10) пункт 39 викласти в редакції:
“39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність територіальних
громад відповідних бюджетних установ,

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/

Враховано редакційно

Враховано редакційно

/Слова "відповідних
бюджетних
установ"
замінено
словами
"установ та закладів"/
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розташованих на їхній території, відповідно
до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021
року видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад.”
379
380

в абзаці першому слово “об’єднаних”
виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:

381

“З 1 січня 2021 року видатки на
утримання таких установ плануються та
здійснюються
з
бюджетів
таких
територіальних громад.”;

382

11) доповнити розділ пунктом 391 такого
змісту:
“391.
Установити,
що
повернення
помилково або надміру сплачених сум до 31
грудня 2020 року податків і зборів та інших
доходів до:

383

384

районного
бюджету
району,
який
ліквідований, та територія якого поділена
між різними новоутвореними районами,
здійснюється Казначейством України із
районного бюджету району, до якого
увійшов
адміністративний
центр
ліквідованого району;

-417- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Абзац четвертий підпункту 10 пункту 48
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до пункту 39 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу
України) викласти у такій редакції:
««Видатки на утримання таких установ
плануються та здійснюються з бюджетів
таких територіальних громад з моменту
передачі таких установ у власність
територіальних громад.»;».

-418- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)
Пункт 48 Розділу І законопроекту після
підпункту 11 доповнити новим підпунктом
щодо доповнення Розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу
України доповнити новим пунктом 43-3
такого змісту:
«12) доповнити розділ пунктом 43-3 такого
змісту:
«43-3. Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 Бюджетного кодексу

Відхилено

Відхилено

15) доповнити пунктами 39-1 і 39-2 такого
змісту:
«39-1. Установити, що повернення
(перерахування) помилково або надміру
зарахованих до 1 січня 2021 року податків і
зборів та інших доходів (крім визначених
пунктом 39-2 цього розділу) до:
районного
бюджету
ліквідованого
району, територіальні громади якого
включені до складу кількох новоутворених
районів,
здійснюється
органами
Казначейства України з районного бюджету
новоутвореного району, до складу якого
включені території ліквідованого району,
на яких станом на 1 січня 2020 року
проживала
найбільша
чисельність
наявного населення ліквідованого району,
за поданням (висновком) органів, що
контролюють справляння надходжень
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України, 13,44 відсотка акцизного податку з
виробленого в Україні пального та 13,44
відсотка акцизного податку з ввезеного на
митну територію України пального у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,
зараховуються до загального фонду бюджетів
місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.».».
385

бюджетів територіальних громад сіл, їх
об’єднань, селищ, міст, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, території яких
поділені між різними новоутвореними
територіальними громадами, здійснюється
Казначейством
України
із
бюджету
територіальної громади, до якої увійшов
адміністративний
центр
поділеної
територіальної громади.”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бюджету, погодженим з відповідними
місцевими фінансовими органами;

бюджетів територіальних громад сіл, їх
об’єднань, селищ, міст, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, території яких
розформовані та включені до територій
кількох сформованих територіальних
громад,
здійснюється
органами
Казначейства
України
із
бюджету
сформованої територіальної громади, на
території якої розміщений адміністративний
центр
розформованої
територіальної
громади, за поданням (висновком) органів,
що контролюють справляння надходжень
бюджету, погодженим з відповідними
місцевими фінансовими органами;
39-2. Установити, що податки, збори та
інші доходи (крім податку на доходи
фізичних осіб, визначеного в абзаці другому
цього пункту), помилково або надміру
зараховані до районного бюджету до 1 січня
2021 року, що з 1 січня 2021 року не
належать до доходів районного бюджету,
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підлягають поверненню (перерахуванню)
органами Казначейства України з бюджету
територіальної громади, до якого з 1 січня
2021 року зараховуються такі види доходів,
за поданням (висновком) органів, що
контролюють справляння надходжень
бюджету, погодженим з відповідними
місцевими фінансовими органами.
Повернення (перерахування) надміру
сплачених сум податку на доходи фізичних
осіб, які зараховані до 1 січня 2021 року до
районного
бюджету
та
підлягають
поверненню фізичній особі на підставі
поданої нею податкової декларації за 2020
рік
за
результатами
проведення
перерахунку
її
загального
річного
оподаткованого
доходу,
здійснюється
органами Казначейства України з бюджету
територіальної громади, на території якої
знаходиться податкова адреса такої
фізичної особи, за поданням (висновком)
органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету, погодженим з
відповідними місцевими фінансовими
органами»;
386

-419- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)

Відхилено

Розділ І проекту після підпункту 11 пункту
48 доповнити пунктом 11-1 у такій редакції:
"11-1 ) доповнити розділ пунктом 43-3
такого змісту:
"43-3 . Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка
акцизного податку з виробленого в Україні
пального та 13,44 відсотка акцизного податку
з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування автоматично:
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1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року. ".
-420- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Пропонуємо пункт 48 розділу І
законопроекту (щодо внесення змін у розділі
VI “Прикінцеві та перехідні положення”
Бюджетного кодексу України) доповнити
підпунктом 12:
12) доповнити пунктом 43-3 такого змісту:
«Установити, що у 2021 році, як виняток з
положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті
29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного
податку з виробленого в Україні пального та
13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного
на митну територію України пального у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, зараховуються до загального фонду
місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року –
пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2 у другому півріччі 2021 року –
пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.»
У зв’язку з наведеним підпункти 12, 13 та
14 пункту 48 розділу І законопроекту вважати
підпунктами 13, 14 та 15 відповідно.
-421- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 48 розділу І законопроєкту після
підпункту 11 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«12) пункт 432 викласти в такій редакції:
«432. Установити, що у 2020 та 2021 роках,
як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка
акцизного податку з виробленого в Україні
пального та 13,44 відсотка акцизного податку
з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року та
першому півріччі 2021 року - пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального
на відповідній території за друге півріччя 2019
року та друге півріччя 2020 року відповідно в
загальному обсязі такого реалізованого
пального в цілому по Україні за друге півріччя
2019 року та друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2020 року та другому
півріччі 2021 року - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за перше півріччя 2020 року та
перше півріччя 2021 року відповідно в
загальному обсязі такого реалізованого
пального в цілому по Україні за перше
півріччя 2020 року та перше півріччя 2021
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року.У зв’язку з цим підпункти 12-14 вважати
відповідно підпунктами 13-15.».
У звязку з цим пункти 12-14 вважати
пунктами 13-15.
-422- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

У розділі VI «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити пунктом 43-3 такого
змісту: :
«43-3 . Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка
акцизного податку з виробленого в Україні
пального та 13,44 відсотка акцизного податку
з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.».
-423- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину 48 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«доповнити розділ пунктом 433 такого
змісту:
433. Установити, що з 2021 року, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка
акцизного податку з виробленого в Україні
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пального та 13,44 відсотка акцизного податку
з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
спеціального фонду місцевих бюджетів
Донецької
та
Луганської
областей
автоматично, у тому числі до бюджетів
територіальних громад (сільських, селищних,
міських бюджетів) - 80 відсотків, обласних
бюджетів - 20 відсотків:
1) у першому півріччі поточного року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя попереднього року в
загальному обсязі такого реалізованого
пального в цілому по Україні за друге півріччя
попереднього року,
2) у другому півріччі поточного року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя поточного року в загальному
обсязі такого реалізованого пального в цілому
по Україні за перше півріччя поточного року.
Кошти, зараховані до місцевих бюджетів
відповідно до цього пункту, спрямовуються
на фінансове забезпечення виконання
ремонтно-будівельних
робіт
на
автомобільних
дорогах
загального
користування
місцевого
значення
та
комунальної власності.»
-424- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Розділ VI доповнити пунктом 43-3
наступного змісту:
"Установити, що у 2021 році, як виняток з
положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті
29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного
податку з виробленого в Україні пального та
13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного
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на митну територію України пального у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, зараховуються до загального фонду
бюджетів
місцевого
самоврядування
автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року."
-425- Н.д. Дунда О. А. (р.к. №297)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У розділі VI “Прикінцеві та перехідні
положення”:
доповнити розділ пунктом 43-3 такого
змісту:
Установити, що у 2021 році, як виняток з
положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті
29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного
податку з виробленого в Україні пального та
13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного
на митну територію України пального у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, зараховуються до загального фонду
бюджетів
місцевого
самоврядування
автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
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2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.
-426- Н.д. Северин С. С. (р.к. №254)

Відхилено

У розділі "Прикінцеві та перехідні
положення " доповнити розділ пунктом 43-3
такого змісту:
43-3 . Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пунктів 1 і 2 частини
третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка
акцизного податку з виробленого в Україні
пального та 13,44 відсотка акцизного податку
з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів
України,
зараховуються
до
загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2020 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за друге півріччя 2020 року;
2) у другому півріччі 2021 року пропорційно до
обсягу
реалізованого
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі пального на відповідній території за
перше півріччя 2021 року в загальному обсязі
такого реалізованого пального в цілому по
Україні за перше півріччя 2021 року.
-427- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вирішення питання про зарахування до
загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування 13,44% акцизного податку з
виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального до бюджетів
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місцевого самоврядування шляхом надання
відповідним
громадам
субвенцій
у
відповідних розмірах, передбачивши це в
проекті Закону України «Про Державний
бюджет на 2021 рік».
-428- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Відхилено

Визначити
та
прийняти
механізм
компенсації втрат місцевих бюджетів
базового рівня від позбавлення їх частини
"місцевого" акцизу для зберігання надійного
джерела фінансування заходів та об'єктів
соціальної та інженерної інфраструктури
населених пунктів
-429- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзац перший пункту 42 розділу VI
"Прикінцеві
та
перехідні
положення"
викласти у такій редакції: "Установити, що у
2021-2025 роках щорічний обсяг коштів
Державного
бюджету
України,
які
спрямовуються на державну підтримку
сільськогосподарських
товаровиробників,
становить не менше 1 відсотка випуску
продукції у сільському господарстві."
-430- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121), Н.д.
Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д. Богданець
А. В. (р.к. №364), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д. Шол М. В.
(р.к. №103), Н.д. Литвиненко С. А. (р.к.
№357), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232)
Пункт 48 розділу І проекту Закону після
підпункту 11 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«__) пункт 42 викласти у такій редакції:
42. Установити, що щорічний обсяг коштів
Державного
бюджету
України,
які
спрямовуються на державну підтримку
виробників сільськогосподарської продукції,
становить не менше 1 відсотка випуску

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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продукції у сільському господарстві
попередній звітний період.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за

-431- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)
Пункт 48 розділу І проекту Закону після
підпункту 11 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«__) пункт 42 викласти у такій редакції:
42. Установити, що щорічний обсяг коштів
Державного
бюджету
України,
які
спрямовуються на державну підтримку
виробників сільськогосподарської продукції,
становить не менше 1 відсотка випуску
продукції у сільському господарстві за
попередній звітний період.».
-432- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Васильковський І. І.
(р.к. №340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
доповнити частину після пункту 11
новими пунктами такого змісту:
«12) пункт 46 доповнити абзацом такого
змісту:
«показник зайнятості випускників закладів
вищої освіти за рівнями вищої освіти та
формами здобуття вищої освіти.»;
13) доповнити розділ пунктом 47-1 такого
змісту: «47-1. Установити, що у 2021-2023
роках кошти, отримані установами та
організаціями, що перебувають у віданні
Національної академії наук України, за здані у
вигляді брухту і відходів золото, срібло,
платину,
метали
платинової
групи,
дорогоцінне каміння, що відповідно до пункту
54 частини другої статті 29 Бюджетного
кодексу України підлягають спрямуванню до
Державного бюджету України, залишаються у
розпорядженні таких установ та організацій та

Відхилено

Враховано частково

/доповнено розділ VI
"Прикінцеві
та
перехідні положення "
Бюджетного
кодексу
новим пунктом 47-1/
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використовуються ними виключно на
проведення
своєї
основної
статутної
діяльності.»
У зв’язку з цим пункти 12-14 вважати
відповідно пунктами 14-16;

388
389

12) пункт 49 доповнити підпунктом 3
такого змісту:
“3) до схвалення прогнозу місцевого
бюджету відповідно до статті 751 цього
Кодексу з метою здійснення у 2021 році
місцевих запозичень відповідно до статей 16,
74 цього Кодексу та надання місцевих
гарантій відповідно до статті 17 цього
Кодексу
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласні
державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних
міських рад схвалюють прогноз відповідного
місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки, який
сформовано відповідно до прогнозних та
програмних документів економічного і
соціального розвитку України та відповідної
території та включає показники місцевого
бюджету за основними видами доходів,
фінансування, видатків і кредитування,
включаючи
обсяг
бюджету
розвитку,
показники місцевого боргу та гарантованого
Автономною Республікою Крим, обласною
радою чи міською територіальною громадою

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16) доповнити пунктом 47-1 такого
змісту:
«47-1. Установити, що у 2021-2023 роках
кошти,
отримані
установами
та
організаціями, що перебувають у віданні
Національної академії наук України, за
здані у вигляді брухту і відходів золото,
срібло, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, що відповідно до
пункту 54 частини другої статті 29
Бюджетного кодексу України підлягають
спрямуванню до Державного бюджету
України, залишаються у розпорядженні
таких
установ
та
організацій
та
використовуються ними виключно на
проведення своєї основної статутної
діяльності»;
17) пункт 49 доповнити підпунктом 3
такого змісту:
“3) до схвалення прогнозу місцевого
бюджету відповідно до статті 751 цього
Кодексу з метою здійснення у 2021 році
місцевих запозичень відповідно до статей 16,
74 цього Кодексу та надання місцевих
гарантій відповідно до статті 17 цього
Кодексу
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласні
державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних
міських рад схвалюють прогноз відповідного
місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки,
сформований відповідно до прогнозних та
програмних документів економічного і
соціального розвитку України та відповідної
території, що включає показники місцевого
бюджету за основними видами доходів,
фінансування, видатків і кредитування,
включаючи
обсяг
бюджету
розвитку,
показники місцевого боргу та гарантованого
Автономною Республікою Крим, обласною
радою чи міською територіальною громадою
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боргу, а також показники за бюджетними
програмами, які забезпечують протягом
декількох років виконання інвестиційних
проектів.”;
13) у пункті 50 слова “Закону України “Про
освіту” замінити словами “Законів України
“Про освіту”, “Про повну загальну середню
освіту”;

14) доповнити розділ пунктом 51 такого
змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

-433- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Васильковський І. І.
(р.к. №340), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Яковлєва
Н. І. (р.к. №109), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к.
№384), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
пункт 13 викласти у такій редакції:
«13) пункт 50 викласти у такій редакції:
«50.
Установити,
що
приведення
установчих документів закладів освіти у
відповідність з вимогами Законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту»
їх
фінансове
забезпечення
здійснюється відповідно до порядку, який діяв
у 2019 році.».
-434- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28), Н.д. Третьякова Г.
М. (р.к. №53), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д.
Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д. Одарченко А.
М. (р.к. №371), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Колебошин С. В. (р.к. №341), Н.д. Плачкова
Т. М. (р.к. №155), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Білозір Л.
М. (р.к. №230)
Підпункт
13)
пункту
Розділу
І
законопроекту викласти у наступній редакції:
«13) у пункті 50 слова «Закону України
«Про освіту» замінити словами «Законів
України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», зокрема на виконання
підпункту 8 пункту 3 розділу Х останнього,».
-435- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Шаповалов Ю. А. (р.к. №347)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

боргу, а також показники за бюджетними
програмами, які забезпечують протягом
декількох років виконання інвестиційних
проектів”;
18) у пункті 50 слова “Закону України “Про
освіту” замінити словами “законів України
“Про освіту”, “Про повну загальну середню
освіту”;

Відхилено

Відхилено

19) доповнити пунктом 51 такого змісту:
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“51. Установити, що у 2021 році як виняток
з положень пункту 21 частини четвертої статті
30 Бюджетного кодексу України 60 відсотків
коштів спеціального фонду, джерелом
формування якого є доходи, визначені
пунктом 135 частини третьої статті 29 цього
Кодексу,
спрямовуються
Міністерству
інфраструктури України на фінансування
оновлення рухомого складу для перевезення
пасажирів залізничним транспортом та
модернізацію залізничної інфраструктури для
розвитку пасажирських перевезень.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 14 пункту 48 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України новим пунктом
51) виключити.
-436- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Тістик Р. Я. (р.к. №107), Н.д. Пасічний О. С.
(р.к. №328)
У пункті 48 розділу I /щодо змін до розділу
VI Бюджетного кодексу/:
у абзаці другому підпункту 14 слово
«фінансування» замінити словами « фінансове
забезпечення».
/техніко-юридичне
уточнення
для
приведення у відповідність до останньої
редакції Бюджетного кодексу, зміненої
законом від 17.09.2020 № 907-ІХ/
-437- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
підпункт 14 пункту 55 (пункт 48
законопроекту) викласти в такій редакції:
«14) доповнити розділ пунктами 51-52
такого змісту:
“51. Установити, що у 2021 році як
виняток з положень пункту 21 частини
четвертої статті 30 Бюджетного кодексу
України 60 відсотків коштів спеціального
фонду, джерелом формування якого є доходи,
визначені пунктом 13-5 частини третьої статті
29
цього
Кодексу,
спрямовуються
Міністерству інфраструктури України на
фінансування оновлення рухомого складу для
перевезення
пасажирів
залізничним

Висновки, обґрунтування

Враховано

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“51. Установити, що у 2021 році, як
виняток з положень пункту 21 частини
четвертої статті 30 Бюджетного кодексу
України, 60 відсотків коштів спеціального
фонду, джерелом формування якого є доходи,
визначені пунктом 135 частини третьої статті
29
цього
Кодексу,
спрямовуються
Міністерству інфраструктури України на
фінансове забезпечення оновлення рухомого
складу
для
перевезення
пасажирів
залізничним транспортом та модернізацію
залізничної інфраструктури для розвитку
пасажирських перевезень”.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

транспортом та модернізацію залізничної
інфраструктури для розвитку пасажирських
перевезень.
52.
Установити,
що
взяття
середньострокового
зобов’язання
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, за
напрямами використання бюджетних коштів,
закупівля
за
якими
здійснюється
спеціалізованими
організаціями,
які
здійснюють закупівлі, дозволяється на термін
до 31 березня 2022 року.”.»;
абзац 3 пп.14 п,55 пропозиція - набирає
чинності з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону.
-438- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

абзац другий підпункту 14) частини 48
розділу І викласти у наступній редакції:
"51. Установити, що у 2021 році як виняток
з положень пункту 21 частини четвертої статті
30 Бюджетного кодексу України 100 відсотків
коштів спеціального фонду, джерелом
формування якого є доходи, визначені
пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього
Кодексу,
спрямовуються
Міністерству
охорони здоров’я України на фінансування
будівництва та реконструкції закладів
охорони здоров’я, у тому числі мобільних
пунктів надання медичної допомоги.".
-439- Н.д. Трухін О. М. (р.к. №255)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом 50 такого змісту:
"50. Доповнити розділ VI "Прикінцеві та
перехідні положення" Бюджетного кодексу
України новим пунктом 51 такого змісту:
51. Установити, що з 1 січня 2021 року до
1 січня 2024 року, як виняток з положень
частини другої статті 29 цього Кодексу, суми
перевиконання загального обсягу щомісячних
показників надходжень митних платежів
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(мито, акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції), податок на додану вартість з
ввезених на митну територію України товарів
(продукції)),
визначених
у
розписі
державного бюджету за загальним фондом,
зараховуються до спеціального фонду
державного бюджету та спрямовуються на
фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування
державного значення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
дорожнього господарства, утворює комісію
для
формування
переліку
об'єктів
будівництва, реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонту автомобільних
доріг загального користування державного
значення із зазначенням обсягів бюджетних
коштів для фінансового забезпечення таких
об'єктів за рахунок коштів, визначених
абзацом першим цього пункту, з дотриманням
вимог
законодавства
та
врахуванням
пріоритетів, визначених Державною цільовою
економічною
програмою
розвитку
автомобільних доріг загального користування
державного значення. До складу такої комісії
входять члени Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету за рішенням цього
комітету (чисельністю не менше 50 відсотків
складу такої комісії). Перелік зазначених
об'єктів
за
поданням
такої
комісії
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України."
394

395

49. У тексті Кодексу слова “територіальна
громада міста” в усіх відмінках замінити
словами “міська територіальна громада” у
відповідному відмінку.
ІІ. Прикінцеві положення

49. У тексті Кодексу слова “територіальна
громада міста” в усіх відмінках і числах
замінити словами “міська територіальна
громада” у відповідному відмінку і числі.
ІІ. Прикінцеві положення
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396

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2021 року, крім підпункту 2 пункту 48 розділу
І цього Закону, який набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.

-440- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Заславський Ю. І. (р.к.
№114), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д.
Дмитрієва О. О. (р.к. №102), Н.д. Кузьміних
С. В. (р.к. №273), Н.д. Довгий О. С. (р.к.
№308), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Макаренко М. В. (р.к. №153), Н.д. Дубневич
Я. В. (р.к. №321), Н.д. Дубнов А. В. (р.к.
№414), Н.д. Перебийніс М. В. (р.к. №413),
Н.д. Стефанишина О. А. (р.к. №218)
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2021 року, крім підпунктів 6, 7 пункту 1,
підпункту 3 пункту 9, пунктів 10, 14-16,
підпункту 2 пункту 17, пункту 20, пункту 22,
пункту 51, підпункту 2, абзацу третього
підпункту 14 пункту 55 розділу І цього
Закону, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.»
-441- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого
змісту: «__. Підпункт 2 пункту 5 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України від
13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст.
126; із змінами, внесеними законами України
від 13 травня 2020 року № 591-ІХ, від 17
вересня 2020 року № 909-ІХ та від 3 листопада
2020 року № 941-IX) виключити.
/положення цього підпункту з урахуванням
змін, внесених законом від 03.11.2020 №941IX, по суті відповідають положенням чинного
профільного законодавства, а відтак таке
питання не потребує окремого правового
регулювання/
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2021 року, крім підпункту 5 пункту 48 розділу
І, який набирає чинності з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону.

Враховано

2. Внести зміни до таких законів
України:
1) в абзацах першому і другому пункту 2
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення"
Закону
України
“Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання
інвестиційної діяльності в Україні”
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 46, ст. 299) цифри “2020” замінити
цифрами “2021”;
2) у статті 15 Закону України «Про
оренду державного та комунального
майна» (Відомості Верховної Ради України,
2020 р., № 4, ст. 25):
частину другу доповнити новим абзацом
такого змісту:
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-442- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
Розділ
«Прикінцеві
положення»
доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. У Податковому кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ №13–17, ст.112, з наступними змінами):
1) у статті 14:
у пункті 14.1: підпункт 14.1.46. викласти в
такій редакції:
«14.1.46. діяльність у сфері розваг господарська діяльність юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, що полягає у
проведенні розважальних ігор, участь в яких
не передбачає одержання її учасниками
грошових або майнових призів (виграшів),
зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні
ігри, дитячі відеоігри тощо. До діяльності у
сфері розваг не відноситься діяльність з
організації та проведення азартних ігор та
діяльність з випуску та проведення лотерей;»
підпункт 14.1.271 викласти у такій
редакції:
«14.1.271. дохід від діяльності з випуску та
проведення лотерей визначається як сума
доходу, що залишився після формування
виграшного фонду збільшена на суму
безнадійної
заборгованості,
визначеної
підпунктом "е" підпункту 14.1.11 цього
пункту. Дохід, що залишився після
формування виграшного фонду, - частина
коштів, що становить різницю між загальною
сумою доходів, отриманих від прийняття
ставок у лотерею, та сумою сформованого
виграшного фонду лотереї відповідно до умов
її проведення.»;
доповнити підпунктом 14.1.271-1 такого
змісту:
«14.1.271-1 . дохід від діяльності з
організації та проведення азартних ігор
визначається як сума грошових коштів,
отриманих у готівковій та/або безготівковій

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«потенційні орендарі для організації та
надання послуг з метою боротьби та
протидії
поширенню
коронавірусної
хвороби (COVID-19) на період дії
карантину,
зумовленого
протидією
поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19)»;
абзац другий частини третьої після слів
«цієї статті» доповнити словами «закладам
охорони здоров’я, які надають стаціонарну
медичну
допомогу
пацієнтам
з
коронавірусною хворобою (COVID-19),»;
доповнити новою частиною такого
змісту:
«10. У період дії карантину, зумовленого
протидією поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19), заклади охорони
здоров’я
державної
та
комунально
власності будь-якої організаційно-правової
форми, які не задіяні у наданні стаціонарної
допомоги пацієнтам з коронавірусною
хворобою
(COVID-19)
та\або
балансоутримувачі майна таких закладів,
яке не використовується за призначенням,
мають право на передачу в оренду
державного та комунального майна з
метою його використання виключно для
цілей боротьби та протидії поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), без
проведення аукціону. Орендодавцями за
такими договорами виступатимуть органи
управління
відповідних
балансоутримувачів»;
3) підпункт 2 пункту 5 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України
від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про
внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 19, ст. 126; із змінами, внесеними
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формі в касу та/або на рахунки організатора
азартних ігор від гравців в азартні ігри,
зменшена на суму виплачених гравцям
протягом цього звітного періоду виграшів в
такі азартні ігри, збільшена на суму
безнадійної
заборгованості,
визначеної
підпунктом "и" підпункту 14.1.11 цього
пункту та зменшена на суму виплачених
гравцям протягом цього звітного періоду
виграшів (призів), виплат в такі азартні ігри,
повернень ставок.»;
доповнити підпунктом 14.1.278 такого
змісту:
«14.1.278 діяльність з організації та
проведення азартних ігор – це діяльність з
організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино; діяльність з
організації та проведення азартних ігор
казино у мережі Інтернет, діяльність з
організації та проведення азартних ігор у
покер у мережі Інтернет, організація та
проведення букмекерської діяльності (у тому
числі
діяльність
з
проведення
парі
тоталізатора на іподромі), діяльність з
організації та проведення азартних ігор у
залах гральних автоматів;».
2) у пункті 134.1 статті 134: підпункти
134.1.4 та 134.1.5 викласти у такій редакції:
«134.1.4. дохід від діяльності з випуску та
проведення лотерей підлягає оподаткуванню
згідно з пунктом 141.8 статті 141 цього
Кодексу;
134.1.5. дохід від діяльності з організації
та проведення азартних ігор підлягає
оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті
141 цього Кодексу.»
підпункт 134.1.6 виключити.
3) у статті 136:
пункт 136.4 викласти у такій редакції:
«136.4. Під час провадження діяльності з
організації та проведення азартних ігор та
діяльності з випуску та проведення лотерей

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законом України від 3 листопада 2020 року
№ 941-IX) виключити.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ставка податку на дохід встановлюється з
урахуванням
положень
пункту
48-1
підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу у
розмірі:
136.4.1. 5 відсотків від доходу, отриманого
від організації та проведення букмекерської
діяльності (у тому числі діяльність з
проведення парі тоталізатора на іподромі);
136.4.2. 10 відсотків від доходу отриманого
від діяльності з організації та проведення
азартних ігор в казино у мережі Інтернет,
діяльність з організації та проведення
азартних ігор у покер у мережі Інтернет;
136.4.3. 12,5 відсотків від доходу
отриманого від діяльності з організації та
проведення азартних ігор в залах гральних
автоматів та діяльності з організації та
проведення азартних ігор в гральних закладах
казино;
136.4.4. 10 відсотків від доходу,
отриманого від діяльності з випуску та
проведення лотерей.»;
пункт 136.6 виключити.
4) Пункт 137.8 статті 137 викласти в такій
редакції:
«137.8. Платники податку на дохід:
суб’єкти, які здійснюють діяльність з
організації та проведення азартних ігор та/або
діяльність з випуску та проведення лотерей,
щоквартально сплачують податок на дохід у
порядку і в строки, які встановлені для
квартального податкового (звітного) періоду з
поданням податкової декларації з податку на
прибуток. У податковій декларації з податку
на прибуток такими платниками податків
відображається отриманий ними дохід щодо
кожного виду діяльності, зазначеного в пункті
136.4 статті 136 цього Кодексу, який ними
проводиться.».
5) у статті 141:
пункт 141.5 викласти у такій редакції:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«141.5.
Особливості
оподаткування
діяльності з організації та проведення
азартних ігор:
141.5.1. Діяльність з організації та
проведення азартних ігор оподатковується
одночасно податком на прибуток за ставкою,
визначеною у пункті 136.1 статті 136 цього
Кодексу, та податком на дохід за ставками,
визначеними у підпунктах 136.4.1-136.4.3
пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу.
Нарахований податок на дохід від діяльності з
організації та проведення азартних ігор за
ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу,
є різницею та зменшує фінансовий результат
до оподаткування такої діяльності. Прибуток
суб’єктів, що здійснюють діяльність з
організації та проведення азартних ігор, від
здійснення іншої діяльності, яка не пов’язана
із організацією та проведенням азартних ігор,
нараховується та сплачується за правилами
цього розділу за базовою (основною) ставкою
податку, якщо інше не передбачено цим
Кодексом.»;
пункт 141.8 викласти у такій редакції:
«141.8.
Особливості
оподаткування
суб’єктів, які здійснюють діяльність з випуску
та проведення лотерей. Дохід від діяльності з
випуску
та
проведення
лотерей
оподатковується виключно за ставкою,
визначеною у підпункті 136.4.4 пункту 136.4
статті 136 цього Кодексу. Прибуток суб’єктів,
що здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей, від здійснення іншої
діяльності, яка не пов’язана із випуском та
проведенням лотерей, нараховується та
сплачується за правилами цього розділу за
базовою (основною) ставкою податку, якщо
інше не передбачено цим Кодексом.
Нарахований суб’єктом, що здійснює
діяльність з випуску та проведення лотерей,
податок на дохід за ставкою, визначеною в
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підпункті 136.4.4 пункту 136.4 статті 136
цього Кодексу, не є різницею та не зменшує
фінансовий результат до оподаткування
такого суб’єкта.».
6) у статті 164 підпункт 164.2.8 пункту
164.2 викласти в такій редакції:
«164.2.8. пасивні доходи (крім зазначених
у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді
виграшів, призів, крім виграшів (призів) в
азартних іграх та лотереях;»
7) у статті 165 підпункт 165.1.62. пункту
165.1. викласти в такій редакції:
«165.1.62. сума виграшів(призів) в
азартних іграх та лотереях.»
8) статті 170:
пункт 170.6 викласти в такій редакції:
«170.6. Оподаткування виграшів та призів,
крім виграшів(призів) в азартних іграх та
лотереях;»;
підпункт170.6.2. пункту 170.6 виключити;
підпункт 170.6.3. та 170.6.4 та 170.6.5
викласти у такій редакції:
«170.6.3. Оподаткування доходів у вигляді
виграшів та призів, крім виграшів (призів) в
азартних іграх та лотереях здійснюється у
загальному порядку, встановленому цим
Кодексом для доходів, що остаточно
оподатковуються під час їх нарахування, за
ставкою, визначеною в абзаці першому
пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
170.6.4. Під час нарахування (виплати)
доходів, порядок оподаткування яких
встановлено підпунктом 170.6.3 цього пункту,
витрати платника податку у зв’язку з
отриманням такого доходу (у тому числі
по’вязані з придбанням права на участь у
розіграшах, змаганнях) не враховуються.
170.6.5. Доходи, зазначені у цьому пункті,
крім виграшів (призів) в азартних іграх та
лотереях остаточно оподатковуються під час
їх виплати за їх рахунок.»
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У підрозділі 4 Розділу XX «Перехідні
положення»:
пункт 48 виключити;
доповнити пунктом 48-1 такого змісту:
«48-1 . Установити, що до 01 січня 2024
року, але не раніше моменту створення
державної системи онлайн моніторингу
відповідно до закону України “Про державне
регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор“, ставки податку,
визначені підпунктами 136.4.1 - 136.4.3
пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу
становлять 0 відсотків.».
У зв’язку з цим пункт 2 проекту, вважати,
відповідно пунктом 3.
-443- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Внести до Закону України «Про державну
службу» (Відомості Верховної Ради України,
2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250) такі
зміни:
пункт 1 частини другої статті 19
виключити;
частину другу статті 34 доповнити
пунктом 4 такого змісту:
«4) призначення особи, яка досягла 65річного віку, на посаду державної служби – на
один рік з правом повторного призначення без
обовʼязкового
проведення
конкурсу
щорічно»;
у статті 83:
пункт 7 частини першої викласти в такій
редакції:
«7) у разі виходу державного службовця
на пенсію або досягнення ним 65-річного віку,
якщо інше не передбачено законом»; частину
третю доповнити реченням такого змісту:
«Вихідна допомога державному службовцю,
який звільняється на підставі пункту 7
частини першої цієї статті, виплачується
одноразово за його бажанням»;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити частиною четвертою такого
змісту:
«4. У зв’язку з потребами служби
державний службовець за рішенням суб’єкта
призначення може бути залишений на
державній службі після досягнення 65-річного
віку за його згодою. Рішення про
продовження
строку
перебування
на
державній службі приймається суб’єктом
призначення щороку, але не більш як до
досягнення державним службовцем 70річного віку.»;
у статті 91:
абзац другий частини четвертої викласти в
такій редакції:
«Повноваження субʼєкта призначення
стосовно Керівника Апарату Верховної Ради
України, крім випадків, передбачених
пунктом 35 частини першої статті 85
Конституції України, здійснює Голова
Верховної Ради України.
частину одиннадцяту викласти в такій
редакції:
«11. Особливості вступу, проходження та
припинення державної служби у Апараті
Верховної Ради України, державних органах,
зазначених у частинах першій, восьмій десятій цієї статті, інших органах системи
правосуддя,
дипломатичної
служби,
правоохоронних, митних та податкових
органах регулюються цим Законом з
урахуванням
особливостей,
визначених
спеціальним законодавством у відповідній
сфері.
Для цілей статей 20 та 22 цього Закону час
роботи особи, яка претендує на зайняття
посади
державної
служби,
народним
депутатом України прирівнюється до досвіду
роботи на посадах державної служби категорії
«А» та враховується конкурсною комісією під
час проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби.»
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-444- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В Законі України «Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2020 рік» (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 19, ст.126, із
наступними змінами) абзац перший пункту 8
розділу II викласти в такій редакції:
«8. Тимчасово, на період дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, зупинити дію положень Закону
України "Про державну службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із
наступними змінами) та Закону України "Про
центральні
органи
виконавчої
влади"
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 38, ст. 385 із наступними змінами) в частині
проведення конкурсів на посади державної
служби та призначення на посади державної
служби за результатами конкурсу.
У новостворених органах державної влади,
що були утворені протягом дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, добір нам посади державної
служби в установленому Кабінетом Міністрів
України
порядку
не
проводиться.
Призначення на посади державної служби в
таких органах державної влади здійснюється
виключно
за
результатами
конкурсу,
проведеного відповідно до положень Закону
України «Про державну службу».
4. Державні службовці, звільнені у звʼязку
з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року
до набрання чинності цим Законом, можуть
бути за рішенням субʼєкта призначення
поновлені на державній службі на умовах,

252

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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встановлених частиною четвертою статті 83
Закону України «Про державну службу» для
державних службовців, строк перебування на
державній службі яких продовжено. До
призначення Верховною Радою України
Керівника Апарату Верховної Ради України
відповідно до пункту 35 частини першої статті
85 Конституції України повноваження
суб’єкта призначення стосовно заступників
Керівника Апарату Верховної Ради України
здійснює Голова Верховної Ради України.»
-445- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого
змісту:
"У пункті 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання інвестиційної
діяльності в Україні” (Відомості Верховної
Ради, 2019, № 46, ст.299) цифри “2020”
замінити цифрами “2021”.
-446- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Враховано редакційно

Розділ ІІ «Прикінцеві положення» проекту
Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» (реєстр. №
4100 від 15.09.2020) доповнити новою
частиною наступного змісту:
«__. Продовжити на 2021 рік застосування
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні
положення» Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання інвестиційної діяльності
в Україні» № 132-ІХ від 20.09.2019 р.
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 46, ст. 299)».
-447- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання інвестиційної
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Висновки, обґрунтування

діяльності в Україні” цифри “2020” замінити
цифрами “2021”.
-448- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

У пункті 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання інвестиційної
діяльності в Україні” цифри “2020” замінити
цифрами “2021”.
-449- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити
розділ
ІІ
«Прикінцеві
положення» законопроекту новим пунктом
такого змісту:
«___.У статті 15 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна»
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 4, ст. 25):
частину другу доповнити новим абзацом
такого змісту:
«потенційні орендарі для організації та
надання послуг з метою боротьби та протидії
поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) на період дії карантину, зумовленого
протидією
поширенню
коронавірусної
хвороби (COVID-19)»;
абзац другий частини третьої після слів
«цієї статті» доповнити словами «закладам
охорони здоров’я, які надають стаціонарну
медичну
допомогу
пацієнтам
з
коронавірусною хворобою (COVID-19),»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«10. У період дії карантину, зумовленого
протидією
поширенню
коронавірусної
хвороби (COVID-19), заклади охорони
здоров’я державної та комунально власності
будь-якої організаційно-правової форми, які
не задіяні у наданні стаціонарної допомоги
пацієнтам з коронавірусною хворобою
(COVID-19) та\або балансоутримувачі майна
таких закладів, яке не використовується за
призначенням, мають право на передачу в
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оренду державного та комунального майна з
метою його використання виключно для цілей
боротьби
та
протидії
поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), без
проведення аукціону. Орендодавцями за
такими договорами виступатимуть органи
управління відповідних балансоутримувачів.»
398
399
400

2. Кабінету Міністрів України у
двомісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у
двомісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
-450- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307), Н.д.
Пасічний О. С. (р.к. №328)
Внести до тексту законопроекту необхідні
техніко-юридичні та редакційні поправки,
включаючи
поправки,
спрямовані
на
забезпечення узгодженості його положень з
урахуванням врахованих пропозицій.
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