
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від "12" березня 2019 р. № 90/2

Щодо законопроектів про внесення змін Бюджетного 
кодексу України (щодо справедливого розподілу плати
за користування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату, реєстр. № 10030) 
та про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
рентної плати за користування надрами (реєстр. № 10030-1)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до предметів відання розглянув
законопроект  про  внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу  України  (щодо
справедливого розподілу плати за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату, реєстр. № 10030), внесений народними
депутатами  України  Березюком  О.  Р.,  Романовою  А.  А.,  
Діденком І. А., Зубачем Л. Л., Сидоровичем Р. М., Семенухою Р. С., Семенченком
С. І., Пастухом Т. Т., а також альтернативний законопроект про внесення змін до
Бюджетного  кодексу  України  щодо  рентної  плати  за  користування  надрами
(реєстр. № 10030-1), внесений народним депутатом України Матківським Б. М., і
відзначає.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  10030),  визначено  встановлення
справедливого та рівного розподілу рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату між державним та
місцевим бюджетом (за місцем видобування).

Фактично  пропонується  зменшити  у  складі  доходів  загального  фонду
Державного  бюджету  України  з  95  до  50  відсотків  частку  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, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному
обсязі). При цьому пропонується виключити зі складу доходів загального фонду
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бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів 5 відсотків за
користування  надрами  для  видобування  всіх  корисних  копалин
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується
до  бюджетів  місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  (місцем
видобутку)  відповідних природних ресурсів,  а 50 відсотків зазначеної  рентної
плати (для всіх корисних копалин загальнодержавного значення) спрямувати до
бюджету розвитку місцевих бюджетів.

При цьому не передбачається вносити зміни до інших статей Бюджетного
Кодексу України, які визначають відповідні доходи бюджетів за рахунок рентної
плати за користування надрами,  зокрема частини 5 статті  29,  частин 4,  41,  42

статті  64,  частин 4,  41 статті  66,  частини 31 статті  69.  Це може призвести  до
порушення принципу збалансованості бюджетної системи, визначеної частиною
2 статті 7 Бюджетного кодексу України.

Метою  альтернативного  законопроекту  (реєстр.  №  10030-1) визначено
реалізацію  положень  Концепції  реформування  місцевого  самоврядування  та
територіальної  організації  влади  в  Україні  щодо  розподілу  повноважень  між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. За задумом
автора законопроект спрямований на розвиток адміністративно-територіальних
одиниць  та  громад,  на  території  яких  проводиться  видобуток  вуглеводнів  за
рахунок зарахування частки відповідної рентної плати до місцевих бюджетів.

Фактично  з  95  відсотків  рентної  плати  за  користування  надрами  для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату зі складу доходів
загального  фонду  Державного  бюджету  України,  передбачених  частиною  51

статті  29  Бюджетного  кодексу  України,  50  відсотків  рентної  плати  за
користування  надрами  для  видобування  нафти,  природного  газу  та  газового
конденсату в межах міст обласного значення, на території яких безпосередньо
здійснюється  видобуток  нафти,  природного  газу  та  газового  конденсату,
спрямовуватимуться до спеціального фонду місцевих бюджетів. Слід зазначити,
що відповідно до  частини 2  статті  5  Бюджетного кодексу  України місцевими
бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та
бюджети місцевого самоврядування.

Зменшення запропонованих  обома законопроектами доходів загального
фонду  Державного  бюджету  України  може  негативно  позначитися  на
фінансуванні видатків, що мають загальнодержавний характер і спрямовуються,
зокрема,  на  охорону  природи,  екологічну  безпеку  і  природокористування,  а
також може зменшити матеріальну і фінансову основу забезпечення екологічної
безпеки  і  підтримання екологічної  рівноваги  на  території  України,  подолання
наслідків Чорнобильської  катастрофи, що є обов'язком держави відповідно до
статті 16 Конституції України.

Відповідно до вимог частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради
України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого
призведе  до  зміни  показників  бюджету  (надходжень  бюджету  та/або  витрат
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бюджету),  до  законопроекту  має  бути  додане  фінансово-економічне
обґрунтування  (включаючи відповідні  розрахунки,  в тому числі обґрунтування
необхідності  і  достатності  спрямування  зазначених  у  законопроекті  коштів  для
потреб  відповідних бюджетів).  Крім  того,  остаточне  рішення  щодо  прийняття
запропонованого  законопроекту  доцільно  прийняти  після  отримання
узагальнюючого висновку та пропозицій Кабінету Міністрів України щодо його
впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини, як це передбачено частиною 2 статті 27 Бюджетного Кодексу України.

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд Верховної
Ради України пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи
на  доопрацювання  законопроекту  про  внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу
України  (щодо  справедливого  розподілу  плати  за  користування  надрами  для
видобування  нафти,  природного  газу  та  газового  конденсату,  реєстр.  
№  10030),  внесеного  народними  депутатами  України  Березюком  О.  Р.,
Романовою  А.  А.,  Діденком  І.  А.,  Зубачем  Л.  Л.,  Сидоровичем  Р.  М.,  
Семенухою  Р.  С.,  Семенченком  С.  І.,  Пастухом  Т.  Т., та  альтернативного
законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рентної
плати  за  користування  надрами  (реєстр.  №  10030-1),  внесеного  народним
депутатом України Матківським Б. М.

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету.

Перший заступник Голови Комітету А. Дирів
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