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

від 23 квітня 2019 р. № ________

Щодо проекту Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо заходів з забезпечення екологічної
безпеки та охорони довкілля
(реєстр. № 10147)
та щодо проекту Закону України про внесення
змін до Бюджетного кодексу України 
щодо заходів з забезпечення екологічної 
безпеки та охорони довкілля
(реєстр. № 10147-1)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект Закону про внесення  змін до  Бюджетного кодексу  України
щодо заходів з забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля (реєстр. №
10147 від  13.03.2019  р.),  внесений  народними  депутатами  України
Єфімовим М.В., Заружко В.Л., та проект Закону України про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо заходів з забезпечення екологічної безпеки
та охорони довкілля (реєстр. № 10147-1 від 27.03.2019 р.), внесений народним
депутатом України Недавою О.А., і відзначає.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  10147), на  думку  суб’єкта  права
законодавчої ініціативи, є:  підготовка положень законодавства України у сфері
охорони навколишнього природного середовища до узгодження з директивами
та  регламентами  Європейського  Союзу;  відновлення  стабільного  джерела
наповнення спеціального фонду охорони навколишнього середовища на рівні
Державного бюджету України, що дозволить відновити цільове фінансування
нагальних  природоохоронних  заходів;  реалізація  спеціалізованих
природоохоронних заходів на державному рівні задля забезпечення належного
ступеня  захищеності  суспільства  від  екологічної  катастрофи,  запобігання
погіршенню екологічної обстановки та усунення небезпеки для здоров’я людей.



Як зазначає автор законопроекту, у результаті  прийняття Закону України
«Про  внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу  України  щодо  реформи
міжбюджетних відносин» №79-VIII  від 28.12.2014 року було змінено цільове
призначення екологічного податку на фіскальне, що суперечить Закону України
«Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»,  яким  визначено  що
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється
за  рахунок,  зокрема,  частини  екологічного  податку.  Відсутність  належного
фінансування  заходів  щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища
спричинило  формування  несприятливих  умов  для  реалізації  гарантованого
Конституцією України права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

Законопроектом  передбачено  забезпечення  спрямування  надходжень  від
екологічного податку до спеціального фонду Державного бюджету України та
забезпечення  цільового  використання  коштів,  що  надійшли  від  екологічного
податку. 

Законопроектом пропонується:
1. У  статті  29  «Склад  доходів  Державного  бюджету  «України»:

виключити пункт 161 частини 2 (щодо доходів загального фонду Державного
бюджету України):  «161)  45 відсотків екологічного податку (крім екологічного
податку, що справляється за  викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю
стаціонарними  джерелами  забруднення,  який  зараховується  до  загального
фонду  державного  бюджету  у  повному  обсязі;  екологічного  податку,  що
справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
та/або  тимчасове  зберігання  радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад
встановлений  особливими  умовами  ліцензії  строк,  який  зараховується  до
спеціального  фонду  державного  бюджету  у  повному  обсязі);»;  доповнити
частину 3 (щодо джерел формування спеціального фонду Державного бюджету
України) новим пунктом такого змісту: «75) 45 відсотків екологічного податку
(крім  екологічного  податку,  що  справляється  за  утворення  радіоактивних
відходів  (включаючи  вже  накопичені)  та/або  тимчасове  зберігання
радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад  встановлений  особливими
умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного
бюджету  у  повному  обсязі) із  спрямуванням  на  фінансове  забезпечення
виключно цільових природоохоронних заходів;».

2. У статті 30 «Склад видатків та кредитування Державного бюджету
України» викласти в новій редакції підпункт 6 частини 4 (щодо спрямування
коштів,  отриманих  до  спеціального  фонду  Державного  бюджету  України):
«6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії
вод сільських  населених пунктів  та  сільськогосподарських  угідь  (за  рахунок
джерел, визначених пунктом 7 та пунктом 75 частини третьої статті  29 цього
Кодексу);».

Комітет зазначає,  що в порівняльній таблиці до законопроекту в колонці
«Зміст положення (норми) чинного законодавства» зміст пункту 161 статті 29
Бюджетного  кодексу  не  відповідає  чинній  редакції  пункту  161  статті  29
Бюджетного кодексу, оскільки не містить змін внесених Законом України «Про
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внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 2621-VIII від 22.11.2018).
Пропозиції  законопроекту в частині  набрання чинності  Закону з  1 січня

2019 року, не узгоджуються зі статтею 27 Бюджетного кодексу України, якою
визначено,  що  закони  України  або  їх  окремі  положення,  які  впливають  на
показники  бюджету  (зменшують  надходження  бюджету  та/або  збільшують
витрати  бюджету)  і  приймаються:  не  пізніше  15  липня  року,  що  передує
плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради
України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акту, 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.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  10147-1), на  думку  суб’єкта  права
законодавчої  ініціативи,  є забезпечення  цільового  фінансування
природоохоронних  заходів  з  спеціального  фонду  державного  і  місцевих
бюджетів,  що  зменшуватиме  ризик  великомасштабних  техногенних  аварій  і
катастроф.

Законопроектом пропонується:
1. Главу 4 розділу І доповнити новою статтею 245, якою визначається,

що Державний фонд охорони навколишнього природного середовища буде  у
складі  спеціального фонду  державного бюджету, визначаються  джерела  його
формування  та  заходи,  на  які  спрямовуватимуться кошти Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища.   Визначається  спрямування
залишків  коштів,  які  утворюватимуться  станом  на  1  січня  поточного  року.
Передбачається,  що порядок використання коштів визначатиметься Кабінетом
Міністрів України.

2.  В  статті  29  «Склад  доходів  Державного  бюджету  «України»:
виключити пункт 161 частини 2 (щодо доходів загального фонду Державного
бюджету  України);  частину  3  доповнити  новим  пунктом:  «136)  20  відсотків
екологічного  податку,  у  тому  числі  20  відсотків  екологічного  податку,  що
справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними
джерелами  забруднення  (крім  екологічного  податку,  що  справляється  за
утворення  радіоактивних  відходів  (включаючи  вже  накопичені)  та/або
тимчасове  зберігання  радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад
встановлений  особливими  умовами  ліцензії  строк,  який  зараховується  до
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спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);».
3. В статті 30 «Склад видатків та кредитування Державного бюджету

України»:  виключити  пункт  6  частини  4  «6)  здійснення  природоохоронних
заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 частини
третьої статті 20 цього Кодексу)»; доповнити частину четверту статті 30 новим
пунктом «24) заходи, визначені частиною третьою статті 245 (за рахунок джерел,
визначених пунктами 7 та 136  частини третьої статті 29 цього Кодексу);».

4. В статті 691 пункт 41 частини першої викласти у такій редакції: «41)
80  відсотків  екологічного  податку,  у  тому  числі  80  відсотків  екологічного
податку, що справляється за  викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю
стаціонарними джерелами забруднення (крім екологічного податку, визначеного
пунктом  136)  частини  третьої  статті  29  цього  Кодексу),  у  тому  числі:  до
сільських, селищних, міських бюджетів,  бюджетів об’єднаних територіальних
громад - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки
Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків.». Чинна
редакція передбачає «41) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного
податку, визначеного пунктом  161  частини другої  статті  29 цього Кодексу),  у
тому числі:  до сільських, селищних, міських бюджетів,  бюджетів об’єднаних
територіальних  громад  -  25  відсотків,  обласних  бюджетів  та  бюджету
Автономної  Республіки  Крим  –  30  відсотків,  бюджетів  міст  Києва  та
Севастополя – 55 відсотків;».

5. Статтю  70  «Видатки  та  кредитування  місцевих  бюджетів»
доповнити  новою  частиною  третьою:  «3.  Кошти,  отримані  до  спеціального
фонду місцевих бюджетів згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691

цього  Кодексу,  спрямовуються  на  здійснення  природоохоронних  заходів  та
заходів,  пов'язаних  з  раціональним  використанням  і  збереженням  природних
ресурсів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів
та сільськогосподарських угідь.».

Комітет  щодо  обох  законопроектів  зазначає,  що  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.

Комітет  підтримує  необхідність  забезпечення  цільового  фінансування
природоохоронних  заходів  з  спеціального  фонду  державного  і  місцевих
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бюджетів. 

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в :

1.          Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд
Верховної Ради України пропозицію про за основу проекту Закону про внесення
змін до  Бюджетного кодексу України щодо заходів з забезпечення екологічної
безпеки  та  охорони  довкілля  (реєстр.  № 10147 від  13.03.2019  р.),  внесений
народними  депутатами  України  Єфімовим М.В.,  Заружко  В.Л.,  а  основні
положення проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо заходів з забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля
(реєстр. №  10147-1 від 27.03.2019 р.),  внесений народним депутатом України
Недавою  О.А.,  врахувати  при  підготовці  до  другого  читання  основного
законопроекту.

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету.

Перший заступник
Голови Комітету                                                           А. ДИРІВ
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