ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих
адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності"
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
…

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
…

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного
бюджету України в частині доходів (з урахуванням
особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті
671 цього Кодексу) є:
…

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного
бюджету України в частині доходів (з урахуванням
особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті
671 цього Кодексу) є:
…

138) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або
передачі прав на використання фільму (але не більше 50
відсотків отриманої суми державної підтримки), що
сплачуються до державного бюджету протягом усього строку
дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який
отримав державну субсидію на створення фільму у формах,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону
України "Про державну підтримку кінематографії в Україні",
і на користь якого передано (відчужено) майнові права
інтелектуальної власності, або особою, якій передано
(відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за
такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної
власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка
набула майнових прав на такий фільм;

138) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або
передачі прав на використання фільму (але не більше 50
відсотків отриманої суми державної підтримки), що
сплачуються до державного бюджету протягом усього строку
дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який
отримав державну субсидію на створення фільму у формах,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону
України "Про державну підтримку кінематографії в Україні",
і на користь якого передано (відчужено) майнові права
інтелектуальної власності, або особою, якій передано
(відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за
такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної
власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка
набула майнових прав на такий фільм;

Норма відсутня
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139) 30 відсотків адміністративного збору за державну
реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, а також
30 відсотків плати еквівалентній адміністративному
збору у сфері містобудівної діяльності, яка стягується
нотаріусами;
14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет
14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет
України.
України.
...
...
Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного
бюджету України
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:
…

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:
…

61) забезпечення функціонування державних реєстрів,
держателем яких є центральний орган виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної правової
політики та центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сферах
державної реєстрації актів цивільного стану, державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

61) забезпечення функціонування державних реєстрів,
держателем яких є центральний орган виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної правової
політики та центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сферах
державної реєстрації актів цивільного стану, державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
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громадських формувань (за рахунок джерел, визначених громадських формувань (за рахунок джерел, визначених
пунктом 71 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
пунктом 71 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
{Пункт 62 частини четвертої статті 30 виключено на підставі {Пункт 62 частини четвертої статті 30 виключено на підставі
Закону № 836-VIII від 26.11.2015}
Закону № 836-VIII від 26.11.2015}
Норма відсутня
…

63) забезпечення функціонування Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва (за рахунок
джерел, визначених пунктом 139 частини третьої статті 29
цього Кодексу);
…

Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів
сільських, селищних, міських територіальних громад
сільських, селищних, міських територіальних громад
1. До доходів загального фонду бюджетів сільських, 1. До доходів загального фонду бюджетів сільських,
селищних, міських територіальних громад належать:
селищних, міських територіальних громад належать:
…
…
363) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад, районними у
містах Києві та Севастополі державними адміністраціями,
який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг;

363) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад, районними у
містах Києві та Севастополі державними адміністраціями,
який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг;
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Норма відсутня
...

364) 70 відсотків адміністративного збору за державну
реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що
здійснюється
виконавчими
органами
сільських,
селищних, міських рад, районними у містах Києві та
Севастополі
державними
адміністраціями,
який
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг;
...

Стаття 641. Склад доходів загального фонду районних Стаття 641. Склад доходів загального фонду районних
бюджетів
бюджетів
1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать: 1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать:
…
…
11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється районними
державними адміністраціями, яка зараховується до районних
бюджетів за місцем надання послуг;

11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється районними
державними адміністраціями, яка зараховується до районних
бюджетів за місцем надання послуг;

Норма відсутня
…

111) 70 відсотків адміністративного збору за державну
реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що
здійснюється районними державними адміністраціями,
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який зараховується до районних бюджетів за місцем
надання послуг;
…
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної 1. До доходів загального фонду бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів належать:
Республіки Крим та обласних бюджетів належать:
…
…
23) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного
збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), що
зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів;
...

Народний депутат України
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23) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного
збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері
містобудівної діяльності), що зараховується до бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
...

О.ШУЛЯК
А.КЛОЧКО
та інші народні депутати України
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