Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
щодо захисту прав побутових споживачів природного газу», реєстр. № 4639 від
25.01.2021, внесений народними депутатами України Кулінічем О. І.,
Бабенком М. В. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Проектом передбачається внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі – Закон) в частині доповнення пункту 4 частини першої статті 2
Закону новою ознакою для юридичних осіб та / або суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
щодо наявності прав, наданих у межах повноважень органам державної влади на
здійснення діяльності в сфері забезпечення транспортування, розподілу,
зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь
третіх осіб (замовників), видобутку природного газу та надання послуг
установки LNG.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
У пояснювальній записці суб’єктом законодавчої ініціативи зазначено, що
реалізація проекту не потребує додаткових видатків з державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень проекту акта не призведе до додаткових видатків з
бюджетів.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з бюджетів у
поточному бюджетному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект потребує доопрацювання в частині надання додаткової
інформації щодо уникнення різнотрактувань, враховуючи норми частини шостої
статті 3 Закону щодо незастосовування його у випадку, якщо замовники,
визначені у пункті 4 частини першої статті 2 цього Закону, здійснюють закупівлі
таких предметів закупівлі, як природний газ, закупівля якого здійснюється
оператором газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами
газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності (у

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E0E2F0014838300
Підписувач Драганчук Юрій Олегович
Дійсний з 24.04.2020 13:01:11 по 24.04.2022 13:01:11

Міністерство фінансів України
Н4В$4ВВb5aS>&О
47010-02/2-3/3533 від 05.02.2021

2
тому числі для власних виробничо- технічних потреб, покриття витрат та
виробничо-технологічних витрат, вчинення балансуючих дій) відповідно
до Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної
системи, Кодексу газосховищ та Кодексу газорозподільних систем, за умови, що
такі закупівлі здійснюються на товарних біржах, діяльність яких регулюється
законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності)
товарних бірж, та які відповідають вимогам Кодексу газотранспортної системи.
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