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Щодо законопроекту про внесення зміни до  

статті 29 Бюджетного кодексу України щодо  

стимулювання ефективного користування  

ділянками нафтогазоносних надр (реєстр. № 3189) 

 
Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув законопроект про внесення зміни до статті 29 

Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування 

ділянками нафтогазоносних надр (реєстр. № 3189), внесений народним депутатом 

України Железняком Я. І., і відзначає. 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект розроблено з метою 

включення до складу доходів загального фонду Державного бюджету України 

плати за користування ділянками нафтогазоносних надр. Фактично 

законопроектом пропонується внести зміну до статті 29 Бюджетного кодексу 

шляхом доповнення її частини 2 пунктом 52 щодо включення до складу доходів 

загального фонду Державного бюджету України плати за користування ділянками 

нафтогазоносних надр, яка по суті є рентною платою. 

Комітет підтримує необхідність законодавчого врегулювання питань, 

пов‘язаних із збільшенням ефективності користування надрами, проте до 

запропонованого законопроекту можна висловити ряд зауважень. 

Запровадження запропонованої плати може призвести до зміни показників 

бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету) і, відповідно, до 

розбалансування видатків та доходів державного бюджету. Відповідно до вимог 

частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 

Регламенту Верховної Ради України такий законопроект потребує надання 

фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).  
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Наявність зазначеного обґрунтування є підставою для остаточних висновків  

щодо прийняття законопроекту. До законопроекту не надано такого 

обґрунтування. 

Запропонований законопроектом новий вид доходів загального фонду 

Державного бюджету у разі його прийняття матимуть вплив на показники 

бюджету, тому у частині набрання чинності він має бути приведений у 

відповідність до вимог частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу, згідно з 

якою 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. 

Поданий законопроект пов'язаний із зареєстрованим у Верховній Раді 

України законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3188). Тому було б доцільно узгодити ці законопроекти між собою, 

зокрема в частині терміну набрання чинності. 

Також потребує уточнення змісту та застосування запропонований вид 

доходів загального фонду Державного бюджету України, а саме плата за 

користування ділянками нафтогазоносних надр, з огляду на наявність у пункті 51 

частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України такого виду доходів загального 

фонду Державного бюджету, як рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату. 

На думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України законопроект системно пов'язаний з проектами законів України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр" (реєстр. № 3187) та 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 

ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр" (реєстр. № 3188), 

якими запроваджується плата за користування ділянками нафтогазоносних надр, 

а, отже, є похідним від них, у зв’язку із чим рішення щодо законопроекту реєстр. 

№ 3189 має прийматися за результатами розгляду законопроектів реєстр.  

№ 3187, реєстр. № 3188. 

Мініекоенерго підтримало законопроект (лист від 19.03.2020 № BP/1.1-

17.1.l-7257). 

Комітет взяв до уваги лист суб'єкта законодавчої ініціативи, народного 

депутата України Железняка Я. І., що з урахуванням економічної кризи та значних 

змін у видобувній сфері ним проводяться консультації із всіма стейкхолдерами та 

представниками ринку, а законопроект (реєстр. № 3189) буде доопрацьовуватися. 
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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 відхилення законопроекту про внесення змін до 

статті 29 Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного 

користування ділянками нафтогазоносних надр (реєстр. № 3189), внесеного 

народним депутатом України Железняком Я. І. 

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету. 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 
 


