
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

 
від 13 листопада 2019 року 

Протокол № 9 

 

 

Про проект Закону України  
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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні проект Закону України 

«Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України (щодо 

вдосконалення порядку розподілу коштів Державного фонду регіонального 

розвитку)» (реєстр. № 2202-1), поданий народним депутатом України 

А.Лопушанським. 

За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи законопроект 

спрямований на вдосконалення порядку розподілу коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

З цією метою законопроектом передбачається змінити передбачений 

статтею 241 Бюджетного кодексу України термін подачі Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями пропозицій з переліком і описом 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку з 1 травня на 25 

листопада року, що передує плановому. Крім того, у законопроекті пропонується 

скасувати неефективну, за визначенням автора законопроекту, процедуру 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді. 
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Не заперечуючи щодо вдосконалення на законодавчому рівні порядку 

розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку, Комітет констатує, 

що поданим законопроектом передбачаються лише точкові зміни щодо 

врегулювання порушеного питання. З огляду на зазначене, Комітет вважає, що 

за наслідками розгляду у першому читанні доцільно прийняти альтернативний 

проект Закону України «Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу 

України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку)» (реєстр. № 2202), поданий Кабінетом Міністрів 

України, який передбачає більш комплексний підхід щодо удосконалення 

відповідних положень бюджетного законодавства. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 

Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, 

Комітет ухвалив: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України (щодо вдосконалення 

порядку розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку)» 

(реєстр. № 2202-1), поданого народним депутатом України А.Лопушанським, 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити законопроект. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


