ПРОЄКТ

вноситься народним депутатом України:
Камельчук Ю.О (посвід.№325)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2021 рік» щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості,
що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» (Голос України від 30.12.2020 №242) такі зміни:
1) в статті 1:
в абзаці третьому цифри «1.320.152.623,2» та «1.183.857.335,7» замінити
відповідно цифрами «1.328.052.623,2» та «1.191.757.335,7»;
в абзаці шостому цифри «246.635.500» та «220.861.389,9» замінити
відповідно цифрами «254.535.500» та «228.761.389,9»;
2) після статті 17 доповнити новою статтею 18 такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби
здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій
внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до
цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного
боргу, визначеного цим Законом, та інформуванням Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету у тижневий строк, за умови подальшого придбання
у державну власність в обмін на такі облігації акцій товариств (виробників
електричної енергії державної форми власності та акціонерного товариства,
сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює функції оператора
системи передачі) та збільшення статутного капіталу державних підприємств,
які здійснюють виробництво електроенергії.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного
бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.»;
3) статті 18-35 вважати відповідно статтями 19-36;

4) доповнити закон новою статтею 37 такого змісту:
«Стаття 37. Установити, що фінансування видатків за бюджетними
програмами «Погашення заборгованості за електричну енергію, яка
утворилася на оптовому ринку електричної енергії, у зв’язку з постачанням до
30 квітня 2015 року (включно) електричної енергії споживачам на тимчасово
окупованих територіях Донецької та Луганської областей», «Державна
підтримка підприємств вугільної промисловості на погашення заборгованості
за спожиту електричну енергію» та «Субвенція з державного бюджету
обласному бюджету Донецької та Луганської областей на погашення
заборгованості за електричну енергію підприємствами водопостачання, що
знаходяться або постачають послуги на тимчасово окупованій території
Донецької та Луганської областей» здійснюється за рахунок надходжень до
державного бюджету від сплати учасниками процедури погашення
заборгованості узгоджених грошових зобов’язань (в тому числі розстрочених
та/або відстрочених), податкового боргу (в тому числі розстроченого та/або
відстроченого), з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, штрафів, пені
та процентів, нарахованих на суму такого боргу, з податку на прибуток,
податку на додану вартість, дивідендів, рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин (природного газу, газового
конденсату), акцизного податку з реалізації виробленої електричної енергії, із
сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств
та їх об’єднань.»;
5) абзац десятий пункту третього Прикінцевих положеннях виключити;
6) внести зміни до додатків №2, №3 та №6 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків №№ 1-3 до
цього закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
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