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Комітет Верховної Ради України
з питань екологічної політики
та природокористування
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
17 червня 2020 року (протокол № 41) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання ефективного користування ділянками
нафтогазоносних надр (реєстр. № 3187 від 06.03.2020), поданий народним
депутатом України Железняком Я.І.
Законопроектом пропонується передбачити справляння плати за
користування ділянками нафтогазоносних надр, яка встановлюється у
Податковому кодексі України, та анулювання спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами в судовому порядку у разі несплати
такої плати протягом понад трьох місяців.
У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, що реалізація його
положень не потребує додаткових витрат з державного бюджету. При цьому
очікується, що розблокування «сплячих» спецдозволів на користування
надрами дозволить збільшити надходження до державного та місцевих
бюджетів за рахунок збільшення видобутку та створення нових робочих місць
в регіонах, а також дозволить: відкрити доступ до нових ділянок для розробки
нафтогазових родовищ та активізувати ринок; збільшити видобуток власного
газу в Україні, що сприятиме посиленню енергетичної незалежності та безпеки
країни; пожвавити ділову активність в регіонах знаходження ділянок, залучити
інвесторів та створити нові робочі місця.
Слід відмітити, що законопроект є системно пов'язаним з поданим тим
же автором законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо стимулювання ефективного користування ділянками
нафтогазоносних надр (реєстр. № 3188 від 06.03.2020), а відтак практика
застосування положень законопроекту за реєстр. № 3187 залежить від його
взаємоузгодженого розгляду і прийняття із законопроектом за реєстр. № 3188.

До реєстр. № 3187 від 06.03.2020

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків
з державного та місцевих бюджетів, водночас його реалізація у майбутньому
періоді може вплинути на збільшення доходів загального фонду державного
бюджету.
До законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до норм
Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту
Верховної Ради України (частина третя статті 91).
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
збільшення доходів бюджету від платежів нафтогазодобувної промисловості
залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи та прийняття
і практики застосування системно пов’язаного законопроекту за реєстр.
№ 3188). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності
згідно із законодавством.
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