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Комітет Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування

До законопроекту
за реєстр. № 5827
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 22
вересня 2021 року (протокол № 101) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо безперешкодної реалізації місцевими державними
адміністраціями повноважень в галузі бюджету та фінансів (реєстр. № 5827
від 26.07.2021), поданий народними депутатами України Корнієнком О.С.,
Масловим Д.В. та іншими народними депутатами України, і повідомляє про
таке.
Законопроектом
пропонується
доповнити
Господарський
процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та
Закон України «Про виконавче провадження» новим положенням, згідно із
яким не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на
кошти, що знаходяться на рахунках місцевих державних адміністрацій в
установах банків України та/або в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів. Як зазначено в пояснювальній записці до
законопроекту, реалізація його положень (у разі прийняття Закону) «матиме
такі позитивні соціально-економічні наслідки: забезпечення безперешкодної
реалізації місцевими державними адміністрації повноважень в галузі бюджету
та фінансів; усунення ризиків припинення фінансування місцевими
державними адміністраціями заходів будівництва, розширення, реконструкції,
ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-,
водо-, газо-, енергозабезпечення тощо, у разі застосування заходів
забезпечення позову».
Слід зазначити, що запропоновані у законопроекті зміни не дозволять у
повному обсязі реалізувати поставлену мету, оскільки відповідно до пункту 3
частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України головними
розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями,
визначеними рішенням про місцеві бюджети, можуть бути місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської
міської ради), структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій,

виконавчих органів місцевих рад, розпорядниками бюджетних коштів – інші
бюджетні установи.
У висновку Міністерства фінансів України до законопроекту
зазначається, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових
видатків з державного бюджету.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення, що законопроект
(реєстр. № 5827) не має впливу на показники бюджетів. У разі прийняття
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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