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

від "12" березня 2019 р. № 90/4

Щодо законопроекту про внесення змін Бюджетного 
кодексу України щодо зміни коефіцієнтів розподілу 
рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового 
конденсату для місцевих бюджетів (реєстр. № 10074)

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  зміни
коефіцієнтів розподілу рентної плати за користування надрами для видобування
нафти,  природного  газу  та  газового  конденсату  для  місцевих  бюджетів  
(реєстр.  №  10074),  внесений  народним  депутатом  України  Вітком  А.  Л.,  і
відзначає.

Метою  законопроекту  визначено  врегулювання  питання  справедливого
розподілу  рентної  плати  за  користування  надрами  для  видобування  нафти,
природного газу та газового конденсату для відповідних місцевих бюджетів. 

Запропоновані  зміни  відсотків  рентної  плати  за  користування  надрами
можуть призвести до відповідних змін показників бюджету.

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
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.
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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  зміни  коефіцієнтів  розподілу  рентної  плати  за  користування
надрами для видобування нафти,  природного газу та  газового конденсату для
місцевих бюджетів  (реєстр.  № 10074),  внесений народним депутатом України
Вітком А. Л.

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету.

Перший заступник Голови Комітету А. Дирів


	Щодо законопроекту про внесення змін Бюджетного кодексу України щодо зміни коефіцієнтів розподілу рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату для місцевих бюджетів (реєстр. № 10074)

