ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо коштів від приватизації об’єктів державної власності»
Зміст положення (норми)
чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту
акта
Бюджетний Кодекс України

Стаття 15. Джерела фінансування бюджету

Стаття 15. Джерела фінансування бюджету

1. Джерелами фінансування бюджету є:

1. Джерелами фінансування бюджету є:

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та
1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
2) 88 відсотків коштів від приватизації об’єктів
зовнішніх запозичень;
та 67
2) кошти від приватизації державного майна великої приватизації державної власності
(включаючи інші надходження, безпосередньо відсотків коштів від приватизації об’єктів малої
пов'язані з процесом приватизації) - щодо державного приватизації державної власності (включаючи 100
відсотків
інших
надходжень,
безпосередньо
бюджету;
пов’язаних з процесом приватизації) - щодо
державного бюджету;
3) повернення бюджетних коштів з депозитів,
3) повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних
паперів;
паперів;
4) вільний залишок бюджетних коштів з
4) вільний залишок бюджетних коштів з
дотриманням умов, визначених цим Кодексом, дотриманням умов, визначених цим Кодексом,
включаючи залишок коштів державного бюджету, включаючи залишок коштів державного бюджету,
сформований за рахунок понадпланових державних сформований за рахунок понадпланових державних
запозичень, здійснених у попередньому бюджетному запозичень, здійснених у попередньому бюджетному
періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16 періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16
цього Кодексу.
цього Кодексу.
2. Джерелом фінансування бюджету не можуть
2. Джерелом фінансування бюджету не можуть бути
бути емісійні кошти Національного банку України.
емісійні кошти Національного банку України.
3. Джерелами формування спеціального фонду
3. Джерелами формування спеціального фонду
Державного бюджету України в частині фінансування

2
є:

Державного бюджету України в частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від
іноземних держав, іноземних фінансових установ і
міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних проектів;

1) кредити (позики), що залучаються державою від
іноземних держав, іноземних фінансових установ і
міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних проектів;

відсутні

11) 10 відсотків коштів від приватизації об’єктів
великої приватизації державної власності та 20
відсотків коштів від приватизації об’єктів малої
приватизації державної власності;

відсутні

12) 2 відсотки коштів від приватизації об’єктів
великої приватизації державної власності та 3
відсотки коштів від приватизації об’єктів малої
приватизації державної власності».

2) інші надходження, визначені законом про
Державний бюджет України.

2) інші надходження, визначені законом про Державний
бюджет України.

Стаття 30. Склад видатків та кредитування
Державного бюджету України
…
4. Кошти, отримані до спеціального фонду
Державного бюджету України згідно з відповідними
пунктами частини третьої статті 15, частини третьої
статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу,
спрямовуються відповідно на:
…

Стаття 30. Склад видатків та кредитування
Державного бюджету України
…
4. Кошти, отримані до спеціального фонду
Державного бюджету України згідно з відповідними
пунктами частини третьої статті 15, частини третьої
статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу,
спрямовуються відповідно на:
…
23) здійснення головним розпорядником коштів
державного бюджету, який передав на приватизацію
або до сфери управління Фонду державного майна
України об’єкт приватизації, кошти від приватизації
якого надійшли до державного бюджету, витрат,
пов’язаних з виконанням функцій управління
об’єктами
державної
власності,
у
порядку
визначеному Кабінетом Міністрів України (за

відсутні

3
рахунок джерел, визначених пунктом 11 частини
третьої статті 15 цього Кодексу);
24) здійснення витрат на заходи, пов’язані з
приватизацією об’єктів державної власності, виплату
винагороди працівникам Фонду державного майна
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12
частини третьої статті 15 цього Кодексу). Порядок
виплоти та розміри винагород працівникам Фонду
державного майна України коштів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів 1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів
включають:
включають:
…..

…

5) кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває
в комунальній власності, включаючи кошти від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них;

5) кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в
комунальній власності, включаючи кошти від продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них;

відсутній

51) 10 відсотків коштів від приватизації об’єктів малої
приватизації державної власності, що зараховуються
до бюджетів місцевого самоврядування за місцем
реєстрації таких об’єктів;

6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на
них, що перебувають у державній власності до
розмежування земель державної і комунальної
власності
(крім
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення,
що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації), при
цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться
на території Автономної Республіки Крим: 35
відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим,
55 відсотків - до сільських, селищних, міських
бюджетів Автономної Республіки Крим;
…

6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них,
що перебувають у державній власності до розмежування
земель державної і комунальної власності (крім
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації),
при цьому від продажу земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим:
35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим,
55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів
Автономної Республіки Крим;

Народні депутати України:

…..
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