Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях» (реєстр.
№ 3790 від 03.07.2020), внесений народними депутатами України
Жупаниним А. В., Шипайлом О. І. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закон України «Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях» (далі – Закон № 2545-VIII) щодо
приведення у відповідність з новими вимогами Стандарту ІПВГ 2019 року,
зокрема:
- уточнюється порядок розкриття інформації, що вимагається
Законом № 2545-VIII (порядок затвердження форм звітності, граничний термін
подання звітності суб’єктами розкриття інформації), та обсяг інформації, що
підлягає розкриттю. Зокрема, окремою вимогою Стандарту ІПВГ 2019 року є
розкриття (оприлюднення) контрактів на користування надрами, що
укладаються інвесторами з державою (уповноваженою особою держави)
починаючи з 1 січня 2021 року;
- удосконалюється термінологія, що застосовується в Законі № 2545-VIII;
- визначається перелік корисних копалин загальнодержавного значення,
щодо яких має відбуватись звітування видобувними компаніями (у чинній
редакції звітуванню підлягають навіть дрібні підприємства з добування піску або
з водопостачання, що мають дозволи на користування відповідними ресурсами);
- удосконалюється порядок формування Багатосторонньої групи з
імплементації ІПВГ та її повноважень;
- визначаються заходи, що мають прискорити підготовку електронної
системи подання та аналізу звітності у видобувних галузях (онлайн-платформи
для розкриття даних видобувних галузей) та перехід на електронне звітування;
- врегульовується питання відповідальності компаній, що здійснюють
діяльність у видобувних галузях, за подання недостовірної інформації;
- упорядковуються норми інших законодавчих актів з Законом № 2545-VIII.
Також Закон № 2545-VIII доповнюється новими нормами згідно з якими,
оплата послуг незалежного адміністратора може здійснюватися за рахунок
коштів державного бюджету або міжнародних організацій, а фінансування
витрат з підготовки звіту ІПВГ здійснюється за рахунок державного бюджету
або інших джерел, не заборонених законодавством.
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3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту передбачає здійснення у межах видатків
державного бюджету, передбачених на фінансування звіту Ініціативи прозорості
у видобувних галузях.
Проте не визначено обсяг та джерела фінансування оплати послуг
незалежного адміністратора.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
передбачено бюджетну програму КПКВК 2401630 «Впровадження Програми
реформування та розвитку енергетичного сектора» (у тому числі фінансування
звіту Ініціативи прозорості у видобувних галузях у сумі 3,2 млн гривень).
При цьому у назві зазначеної бюджетної програми не передбачено
фінансування оплати послуг незалежного адміністратора.
Фінансово-економічних розрахунків щодо оплати послуг незалежного
адміністратора не надано.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроекту може вплинути на виконання закону
про Державний бюджет України в поточному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не відповідає нормам статті 27 Бюджетного кодексу України,
згідно з якою до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників
бюджету, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансовоекономічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект потребує доопрацювання.
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