
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань державного будівництва, регіональної політики  

та місцевого самоврядування 

 

                                                                                  22 червня 2017 року   

 

Веде засідання голова комітету Власенко С.В. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Шановні колеги, на засіданні присутні 9 народних 

депутатів України, що надає мені можливість згідно Закону про комітети 

Верховної Ради оголосити наше засідання відкритим.  

Як ми і домовлялися вчора, у нас на розгляд комітету було внесено 

питання про проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 

2018-2020 роки (реєстраційний 6591). Але ми включили ще технічне питання 

про призначення окремих позачергових місцевих виборів. Це ті випадки, 

коли у нас вибори призначені або у зв'язку із смертю, або за власним 

бажанням. Тобто там спірних якихось, дискусійних питань немає. І "Різне".  

Колеги, якщо є ласка підтримати запропонований проект порядку 

денного за основу, прошу проголосувати. Хто "за"? Дякую. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Чи є зміни і доповнення? Немає. Тоді в цілому. Хто за те, щоб 

затвердити порядок денний в цілому, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми переходимо до першого питання порядку денного. Для протоколу і 

стенограми: у нас 11 членів комітету присутні. Переходимо до першого 

питання порядку денного:: про призначення окремих позачергових місцевих 

виборів. Будь ласка, Олена Петрівна Бойко. Єдине що: перед тим, як 

передати Олені Петрівні Бойко слово, звертаю вашу увагу, що вам роздано 

перелік тих рад, по яких мова йде у нас.  

Будь ласка, Олена Петрівна.  
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БОЙКО О.П. Шановні колеги, щоб зекономити час, це 24 подання, 

ніяких там проблем немає. Я вас дуже прошу подивитись. Одна міська і 23 

селищних, сільських. Прошу підтримати.           

       

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Олена Петрівна.  

Чи є запитання?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. Підтримати.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Нема. Чи хтось хоче висловитись?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ні. Тоді була, надійшла одна пропозиція. Єдине що, 

Олена Петрівна, дата.  

 

БОЙКО О.П. 24 вересня.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ну так, як ми погоджуємо всі дати на позачергові 

вибори. 24-го вересня.  

Тоді, колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України 

призначити позачергові місцеві вибори до Дергачівської міської ради і далі 

сільських і селищних рад - 23 згідно зі списком - на 24 вересня цього року, 

прошу проголосувати. Хто за, колеги? Дякую. Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

І за традицією доповідачем від комітету буде Олена Петрівна Бойко, 

якщо немає інших кандидатур. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. 
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Дякую, колеги. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Ми вичерпали 

перше питання порядку денного.  

Переходимо до другого питання порядку денного (законопроекти, з 

опрацювання яких комітет не є головним): про проект Постанови про 

Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки (реєстраційний 

6591), автор – Кабінет Міністрів. Доповідає голова підкомітету Река Андрій 

Олександрович.  

Будь ласка, Андрій Олександрович.   

  

РЕКА А.О. Шановні колеги! Урядом України 15 червня внесено на 

розгляд Верховної Ради проект Постанови про Основні напрями бюджетної 

політики на 2018-2020 роки. Відповідно до Регламенту Верховної Ради 

України комітет у 10-денний строк з дня надходження такого проекту 

розробляє свої пропозиції та подає їх до Комітету з питань бюджету.  

Інформую, що на наш комітет надійшли звернення з Асоціації міст 

України з проханням врахувати їх пропозиції, текст яких роздано членам 

комітету, при підготовці пропозицій комітету до проекту Основних 

напрямків бюджетної політики 2018-2020 років. В зв'язку з цим підкомітет з 

питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності 

пропонує комітету підтримати пропозиції Асоціації міст України і подати їх 

до Комітету з питань бюджету.  

Для представлення більш детальних пропозицій Асоціації пропоную 

надати слово присутнім представникам Асоціації.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Андрій Олександрович.  

Чи є запитання до доповідача?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Нема.  
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ВЛАСЕНКО С.В. Чи хтось із членів комітету хоче висловитися? Так, 

будь ласка, Микола Трохимович Федорук.  

 

ФЕДОРУК  М.Т. Є пропозиція. Вона, можливо, не стосується саме 

сфери діяльності нашого комітету, але я пропоную, оскільки це є бюджетна 

резолюція на три майбутні роки, враховуючи й те, що в Україні є ряд 

об'єктів, які включені у всесвітню спадщину ЮНЕСКО, щоб передбачали 

щорічно окремим рядком в бюджеті на утримання цих об'єктів виділяти певні 

кошти. Запропонувати уряду це передбачити в щорічних бюджетах.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Микола Трохимович.  

Колеги, немає заперечень, щоб ми доєднали до пропозицій, які нам 

висловила Асоціація міст, пропозицію Миколи Трохимовича?    

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

  

ВЛАСЕНКО С.В. В'ячеслав Андронович Негода, будь ласка, Перший 

заступник Міністра регіонального розвитку.  

 

НЕГОДА В.А. Шановні члени комітету, ми офіційно на комітет не 

направляли пропозиції. Разом з тим, ми розповсюдили на засіданні 

пропозиції, які ми направляли в Міністерство фінансів, на Кабінет Міністрів, 

які не були (ні одна з них) враховані під час доопрацювання цього урядового 

рішення.  

Я би просто просив, щоб за рішенням комітету зараз, оскільки немає 

часу, щоб ще була можливість доопрацювати. Ми теж з Асоціацією міст 

попередньо зустрічались. Тобто є питання, які стосуються компетенції 

комітету, що стосується політики регіонального розвитку і регіональної 

політики, які Асоціація міст не обходила, є питанням там тергромад, є 
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питання акцизного податку, є інші речі також. І ми за результатами могли б 

вже просто спільне рішення комітету зробити.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Яка пропозиція конкретна, В'ячеслав Андронович?  

 

НЕГШОДА В.А. Пропозиція конкретна така, щоб за рішенням комітету 

ще доручити там день-два доопрацювати оці пропозиції, які надала… Або з 

урахуванням окремих пропозицій міністерства.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ми не можемо так зробити, тому що ми повинні до 

першого числа, по-перше, подати. А якщо нам ще два-три дні, то ми повинні 

будемо зібратися ще раз. Ми спеціально перенесли це питання зі вчора, щоб 

його не обговорювати, умовно кажучи, в режимі авральному, коли нам за 5 

хвилин до початку засідання, по суті, роздали документи. Ми спеціально 

перенесли це на сьогодні. Я технологічно не бачу. Якщо ви запропонуєте 

технологічно механізм, як це зробити без засідання комітету, давайте 

зробимо.  

 

НЕГОДА В.А. Вони є в матеріалах.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Олена Петрівна Бойко. 

 

БОЙКО О.П. Сергій Володимирович, справа в тому, що я подивилися і 

Асоціація що пропонує, і Мінрегіон. В цілому десь на 90 відсотків ідентичні 

пропозиції. Єдине, що у Мінрегіону набагато ширші і вони дуже слушні. Нам 

би корисно їх включити в наші пропозиції. Це регіональна політика й 

управління регіональним розвитком (це пункт 1-й), це є важливим. І друга 

їхня пропозиція теж стосується регіонального розвитку. Просто технологічно 

вони не суперечать одна одній.  
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ВЛАСЕНКО С.В. Ні, ні, Олена Петрівна, я трошки про інше запитав 

В'ячеслава Андроновича. В'ячеслав Андронович запропонував інше, 

В'ячеслав Андронович запропонував відкласти питання. 

 

НЕГОДА В.А. Ні, не так.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ну, ви так сказали.  

 

НЕГОДА В.А. Я сказав: приймається рішення, а там редакційні 

моменти. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ви ж сказали: відкласти, редакційно узгодити.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Оце він так сказав.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Але я хочу підтримати Олену Петрівну. Пропозиції 

слушні, ми їх теж враховуємо. Якщо вони не протирічать Асоціації міст, а ми 

зараз про це запитаємо Асоціацію міст, якщо там нема протиріч 

кардинальних, то ми просто об'єднаємо ці пропозиції технологічно і подамо 

це як єдині пропозиції від комітету. Немає заперечень, колеги, в такому 

режимі?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Асоціація міст, Олександр Володимирович 

Слобожан, будь ласка.  
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СЛОБОЖАН О.В. Доброго дня, шановний голово, шановні члени 

комітету! Ми працювали теж з Мінфіном. На жаль, не все було враховано. 

Тому, коли з'явився офіційний текст, я хотів би звернути увагу членів 

комітету, чому ми вказуємо конкретні цифри. Тому що на сторінці 18-19 – це 

особливі Основні напрями бюджетної політики. Тут, всередині, їх міститься 

баланс, який розгорнеться в бюджетному комітеті. Тому ми вказуємо 

конкретні цифри, виходячи з тих розрахунків, що Міністерство фінансів не 

врахувало. І закріплюємо не чіткі цифри, а пишемо "не менше", враховуючи 

те, що було в 2017 році вже закріплено у відповідних законах про Державний 

бюджет.  

Це, по-перше, стосується формули. Міністерство фінансів під назвою 

"удосконалення механізму" в балансі вже чітко міняє частину надходжень до 

місцевих бюджетів. І, наприклад, ви бачите, як йде зростання міжбюджетних 

трансфертів. Для цього ми просимо, якщо виникла така ситуація проблемна, 

як була, наприклад, з ПТУ у нас (пам'ятаєте?), коли ми додавали, щоб 

зберегли механізм стабілізаційної дотації. Чому вказуємо 2 мільярди 

гривень? Тому що із року в рік з 2015-го, 2016-го, 2017-го вона становила на 

рівні 2-х мільярдів гривень. Тому ця цифра. Ми пишемо "не менше".  

Що стосується субвенцій на об'єднання територіальних громад. Тут ми 

згодні з Міністерством регіонального розвитку. Можливо, не варто вказувати 

2 мільярда гривень, а ліпше взяти редакцію Мінрегіону, де вони від 

чисельності населення обрахунок роблять? Тому це можна редакційно 

уточнити, якщо буде ваша ласка.  

Що стосується питань по регіональному розвитку. Насправді, в наших 

пропозиціях їх немає, тому можна доповнити пропозиціями Мінрегіону.  

Що стосується питань місцевого акцизу. Якщо ви подивитесь баланс… 

В свій час в "Прикінцевих положеннях" Бюджетного кодексу і Податкового 

кодексу були закріплені норми, які б мали гарантувати органам місцевого 

самоврядування надходження не менше 2016 року, коли діяв механізм 
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автоматичний. Потім уряд змінив його на механізм через центральний 

бюджет  перерозподілу. І виходить так, що вже зараз за підсумками першого 

півріччя (у нас є офіційні данні Міністерства фінансів і ДФС) ідуть серйозні 

втрати. Ці втрати ви можете подивитись, це навіть 2018-й, 2019-й, 2020-й 

роки, ці втрати вони закріплюють. Ми пропонуємо змінити цей баланс. І у 

нас сьогодні на бюджетному комітеті було підтримано дорученням 

Міністерству фінансів законопроекти ці внести. Тому ми тут закладаємо 

суми – не менше 9 мільярдів гривень розрахунку, які будуть гарантувати. 

Якщо буде більше, стелю тут не визначається. Буде плюс – державний 

бюджет перерозподілить.              

І ще одна пропозиція. Я хотів би звернути вашу увагу: коли 

розгорнеться баланс, існує велика вірогідність, що частина соціальних пільг 

державних, гарантованих державою, буде, виходячи з цього балансу, 

перекладено знову на місцеві бюджети, як у нас було з пільгами на 

перевезення. Тому ми пропонуємо в тексті записати, що забезпечення 

фінансування в повному обсязі задекларованих саме державою соціальних 

пільг та програм відобразити в балансі державного бюджету необхідних 

коштів, щоб на себе взяла зобов'язання держава саме в Законі про Державний 

бюджет в цій "трирічці". 

І наступне, на що я хотів би звернути увагу. Є записана норма про те, 

що Мінфін планує відмовитись від практики передачі коштів з державного до 

місцевих бюджетів в разі перевиконання щомісячних показників надходжень, 

визначених у розписі державного бюджету. Про що ця норма говорить? Що 

будь-які уточнення, сьогоднішній, наприклад, Закон про Державний бюджет, 

який робить перерозподіл на користь місцевих бюджетів по субсидіям, 

експеримент по дорогам, митні платежі, при наявності такої норми Мінфін не 

зможе державним бюджетом уточняти показники місцевих бюджетів, 

надавати їм додаткові субвенції або дотації. Тому ми цю норму просимо 

виключити.  
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І останнє, дуже важливе, на наш погляд, питання, яке стосується 

передачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з державного 

бюджету на місцеві. Мінфін тут трохи схитрив. Вони пишуть про зміни 

джерел фінансування, знаючи про те, що Бюджетний кодекс чітко передбачає 

з 1 січня передачу, це 5,2 мільярда гривень. Тому ми просимо обласні і 

стабдотація, щоб врегулювали. Тобто чому обраховані такі цифри, ми 

пояснюємо. Оце така пропозиція.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. 

Олександр Володимирович, у мене до вас питання. Як ви вважаєте, чи 

немає протиріч між вашими рекомендаціями і рекомендаціями міністерства?  

 

СЛОБОЖАН О.В. Міністерські можуть бути тільки доповнені нашими 

рекомендаціями.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ще раз.. Протиріч ми не бачимо?  

 

СЛОБОЖАН О.В. Немає, да.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Окей, все супер. Мені потрібна була ваша позиція під 

стенограму, щоб потім, якщо ви скажете, що там щось було, то ви зараз нам 

все погодили насправді.  

 

НЕГОДА В.А. Єдине, з вашого дозволу. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Так, В'ячеслав Андронович.  

 

НЕГОДА В.А. По акцизу. На мій погляд, у нас є серйозна розбіжність. 

Позиція моя така, що в минулому році у нас був прекрасний механізм. Цей 
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механізм, який пропонує Асоціація міст, він пропонує замінити, не замінити, 

а закріпити те, як є. І єдине: показує там стелю не менше… 

 

СЛОБОЖАН О.В. Ні, удосконалення, удосконалення механізму 

існуючого.  

 

НЕГОДА В.А. Ми пишемо: "Удосконалення існуючого механізму 

акцизного оподаткування…"  

 

СЛОБОЖАН О.В. Ми теж.  

 

НЕГОДА В.А. "…галузі шляхом закріплення зарахування частини 

податку (це різна різниця) за місцевими бюджетами".   

 

ІЗ ЗАЛУ. Повернути те, що було.  

 

НЕГОДА В.А. Да. Редакція, на мій погляд, більш коректніша. І ми в 

робочому порядку з АМУ відпрацювали. Видно, Слобожану не доповіли.  

Ще одне. Ще одне, що стосується вищих навчальних закладів І- ІІ рівня 

акредитації. Зрозуміло, що ми теж підтримуємо, як і рік тому питання, щоб 

передати обласним бюджетам. Але що ми доповнюємо? Із закріпленням 

джерел відповідного фінансового ресурсу. Говориться, знову там, субвенція, 

ще що-небудь. Ми не знаємо, чи це буде податками, чи це буде субвенція, але 

це більш така форма… 

 

СЛОБОЖАН О.В. Ну це доповнено нашою пропозицією.  

 

    

НЕГОДА В.А. Да, да.  
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СЛОБОЖАН О.В. Можна по акцизному прокоментувати?  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Да, будь ласка.  

 

СЛОБОЖАН О.В. Ми ж пишемо: "Удосконалення існуючого 

механізму". Як він удосконалиться? Іде розходження по місцевим бюджетам.  

 

НЕГОДА В.А. Це суттєво. І теперішній можна удосконалювати, який 

недосконалий.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Колеги, дивіться! У мене є пропозиція, щоб ми зараз 

не гаяли час. Я так розумію, що більшість комітету схиляється до позиції 

міністерства, до формули міністерства.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Да, да. Те, що було в 2016 році.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Тоді у мене є пропозиція така, колеги, дивіться. 

Рішення наступне: підтримати пропозиції Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування, Асоціації міст України, підтримати пропозиції 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України до проекту Постанови Верховної Ради про Основні 

напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки, подати ці пропозиції до 

Комітету з питань бюджету, визначеного головним. А з питань акцизу 

комітет підтримує позицію Мінрегіону. Таке рішення всіх влаштовує?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Влаштовує. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Да, абсолютно.  
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ВЛАСЕНКО С.В. Тоді, колеги, хто за таке рішення, прошу 

проголосувати. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно. І у нас доповідати ніхто не буде з цього питання. 

У нас в "Різному" декілька коротких оголошень. Перше: нарешті, я 

сподіваюсь, плаваюча посада керівника делегації в Німеччину буде зайнята 

паном Дехтярчуком, з вашого дозволу.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Нормально.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Немає заперечень, колеги? Ну, ми це не голосуємо.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. Нашими голосами ми Дехтярчука затверджуємо.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Да.  

 

РЕКА А.О. Сергій Володимирович, чого у нас не заведена практика: 

перед тим, як когось кудись призначати або визначати, його перед тим 

попередити? Це вже третій випадок у нас такий.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Він – голова профільного підкомітету.  

   

ВЛАСЕНКО С.В.  Колеги, у кого ще в "Різному" є якісь заяви, об'яви, 

оголошення?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Нема.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Немає? Всім дякую. Засідання комітету оголошую 

закритим.   
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