
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

 

РІШЕННЯ 

від 3 жовтня 2018 року 

Протокол № 99 

 

Про пропозиції до проектів законів України 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

(реєстр. № 9000 від 15.09.2018), 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(реєстр. № 9084 від 17.09.2018) 

та «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо ставок деяких податків» 

(реєстр. № 9085 від 17.09.2018) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Зважаючи на звернення асоціацій органів місцевого самоврядування щодо 

поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000), «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (реєстр. № 9084) та «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ставок деяких податків» (реєстр. № 9085), заслухавши інформацію 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної 

власності і підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, всебічно обговоривши питання, Комітет вирішив: 

1. Підтримати пропозиції до проектів законів України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000), «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (реєстр. № 9084) та «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ставок деяких податків» (реєстр. № 9085), направлені Головою 

Комітету С.Власенком до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

згідно з частиною першою статті 156 Регламенту Верховної Ради України 

(додаються). 

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету 

підготувати до 4 жовтня 2018 року включно додаткові пропозиції до проектів 

законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000), 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 9084) та «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» 

(реєстр. № 9085) і за наявності таких пропозицій доручити Голові Комітету 

С.Власенку скерувати їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету як 

додаток до листа Комітету від 26.09.2018 № 04-14/14-2464. 

Голова Комітету       С.ВЛАСЕНКО 


