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Комітет Верховної Ради України з
питань організації державної влади,
місцевого
самоврядування,
регіонального
розвитку
та
містобудування

Про розгляд законопроекту
за реєстр. № 3567-1
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 15 липня
2020 року (протокол № 47) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу
України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування (реєстр.
№ 3567-1 від 18.06.2020), внесений народним депутатом України Чорним
Д.С., і повідомляє наступне.
Законопроектом
пропонується
зобов’язати
органи
місцевого
самоврядування:
– публікувати проекти рішень та рішення (зокрема щодо програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших
питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання,
протоколи сесії ради та засідань комісій ради та інші) у машинозчитувальних
форматах;
– проводити повну відеофіксацію сесій місцевих рад з одночасною
трансляцією на сайті ради та оприлюднення для підвищення прозорості
діяльності органів місцевого самоврядування.
Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме додаткових
видатків з місцевих бюджетів, насамперед для проведення відеофіксації сесій
місцевих рад та їх трансляції на сайті ради, про що також зазначає
Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту,
однак відсутність показників для обрахунку відповідних положень не
дозволила Мінфіну спрогнозувати обсяг додаткових видатків з місцевих
бюджетів.
Тому, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обґрунтування

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів
України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових
надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджетів.
Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті (з дня,
наступного за днем його опублікування), не відповідає частині третій статті 27
Бюджетного кодексу України, що встановлює вимоги щодо введення в дію
законів України або їх окремих положень, які впливають на показники
бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати
бюджету).
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування (реєстр.
№ 3567-1 від 18.06.2020), внесений народним депутатом України Чорним Д.С.
має вплив на показники місцевих бюджетів (призведе до збільшення видатків).
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися
в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1
січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу
прийняття закону).
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