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Комітет Верховної Ради України
з питань зовнішньої політики та
міжпарламентського співробітництва
Про розгляд законопроекту
за реєстр. №0060 від 07.08.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
16 вересня 2020 року (протокол № 54) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону України «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом
Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992
року» (реєстр. №0060 від 07.08.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, і
повідомляє наступне.
Законопроект розроблено з метою активізації процесу лібералізації
міжнародних пасажирських і вантажних автомобільних перевезень та забезпечення
виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності
Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін
до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне
автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року (далі – Протокол), згідно із
законодавством України.
Зокрема, законопроектом пропонується звільнити перевізників від вимоги
наявності дозволів на здійснення усіх видів нерегулярних перевезень пасажирів
автобусами (статті 1-2 Протоколу, відповідно до яких вносяться зміни до
статті 3 Угоди, а стаття 4 Угоди взагалі виключається) та усіх видів перевезень
вантажів, що здійснюються вантажними автомобілями з причепами або
напівпричепами, або без них (статті 3-4 Протоколу, відповідно до яких вносяться
зміни до статті 5 Угоди, а стаття 6 Угоди взагалі виключається).
Відповідно до фінансово-економічного обґрунтування, наведеного у
пояснювальній записці до цього законопроекту, підготовленій Міністерством
інфраструктури України, реалізація положень законопроекту не потребуватиме

фінансового забезпечення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а за
експертним висновком Міністерства фінансів України також не матиме впливу на
дохідну частину державного бюджету.
Проте, відповідно до постанови Уряду від 09.06.2011 № 929 (зі змінами) розмір
плати за видачу Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті дозволу
на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні становить
105,68 гривень, а перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному
сполученні – 49,16 гривень.
Таким чином, реалізація запропонованих вище положень законопроекту може
зумовити зменшення надходжень державного бюджету від плати за видачу дозволів
на виконання окремих видів перевезень. Водночас, відповідна законодавча ініціатива
може призвести до покращення фінансово-економічного стану суб’єктів
господарювання у транспортній галузі та суміжних галузях економіки.
Слід зауважити, що розробником законопроекту всупереч вимогам статті 27
Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України не
подано відповідних фінансово-економічних обґрунтувань (включаючи відповідні
розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення
витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону України
«Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про
міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року» (реєстр. №0060 від
07.08.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме опосередкований вплив
на показники бюджетів (оцінка впливу залежатиме від зміни фінансово-економічного
стану суб’єктів господарювання у транспортній галузі та суміжних галузях економіки
у разі відміни дозволів на здійснення окремих видів перевезень). У разі прийняття
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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