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Комітет Верховної Ради України
з питань енергетики та житловокомунальних послуг
До розгляду законопроекту
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні від
25 листопада 2020 року (протокол № 64) 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 забезпечення прозорості у видобувних
галузях (реєстр. № 3790 від 03.07.2020), поданий народними депутатами
України Жупаниним А.В., Шипайлом О.І. та іншими, і повідомляється
наступне.
Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про
надра, законів України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»,
«Про нафту і газ», «Про угоди про розподіл продукції» щодо:
уточнення термінологічних визначень;
перегляду порядку підготовки та подання звітності суб’єктами
розкриття інформації;
оновлення вимоги стосовно створення та діяльності багатосторонньої
групи з імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей (далі –
ІПВГ) та завдань центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері енергетики із забезпечення роботи
ІПВГ;
встановлення відповідальності компаній, що здійснюють діяльність у
видобувних галузях, за подання недостовірної інформації;
уточнення порядку розкриття інформації у видобувних галузях тощо.
Серед іншого, законопроектом передбачається, що фінансування
витрат з підготовки незалежним адміністратором звіту ІПВГ здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених
законодавством, а саме оплата послуг незалежного адміністратора може
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних
організацій.
Реалізація вищевказаних законодавчих ініціатив може потребувати
додаткових витрат державного бюджету.

В експертному висновку Міністерства фінансів України (копія
додається) зазначається, що реалізація положень законопроекту
передбачається у межах видатків державного бюджету, передбачених на
фінансування звіту Ініціативи прозорості у видобувних галузях (у
державному бюджеті на 2020 рік відповідні видатки визначено за загальним
фондом за бюджетною програмою «Впровадження Програми реформування
та розвитку енергетичного сектора» (код 2401630) у сумі 3,2 млн грн), проте
не визначено обсяг та джерела покриття витрат на оплату послуг
незалежного адміністратора.
Слід зазначити, що згідно з вимогами частини першої статті 27
Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради
України до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників
бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати
фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки),
якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень
бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту належить
подати пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення
витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для
досягнення збалансованості бюджету, проте відповідні матеріали не надано.
На невиконання вказаних вимог також вказує Мінфін.
За узагальнюючим висновком Міністерства фінансів України, в
запропонованій редакції законопроект потребує доопрацювання.
Щодо терміну набрання чинності закону, то відповідно до вимог
частині третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, закони України або їх
окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують
надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прозорості у видобувних галузях (реєстр. № 3790 від
03.07.2020), поданий народними депутатами України Жупаниним А.В.,
Шипайлом О.І. та іншими, може мати вплив на показники бюджету
(збільшуючи витрати державного бюджету). У разі прийняття відповідного
закону до 15 липня 2021 року він має вводитись в дію не раніше 1 січня 2022
року, а після 15 липня 2021 року - не раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
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