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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі

Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення проекту акту, що пропонується на заміну
Бюджетний кодекс України
відсутнє
«Стаття 242. Державний дорожній фонд України
1. Державний дорожній фонд України створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного дорожнього фонду України є:
1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-62  частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
3) інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік;
3. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також на виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
фінансування виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.
4. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 
5. Кошти Державного дорожнього фонду України розподіляються наступним чином:
62 відсотки – за напрямками, визначеними абзацом другим частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
35 відсотків – за напрямком, визначеним абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
3 відсотки – за напрямком, визначеним абзацом п’ятим частини третьої цієї статті.
Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
7. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
8. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених абзацом другим, четвертим частини третьої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування.
9. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
.....
2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 671 цього Кодексу) належать:
.....
7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);


8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);


9) ввізне мито;

.....

162) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
.....
52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності;



3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:
відсутнє



відсутнє


відсутнє

...

відсутнє

відсутнє

відсутнє

....
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
….
2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 671 цього Кодексу) належать:
.....
7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);

8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті);
9) ввізне мито (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті);
.....
відсутнє



 «52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію);»

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:
«1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);
2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
...
6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
61) концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
62 )плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів 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:
.....
відсутнє
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:
…..
21) напрями, визначені частиною третьою статті 242 цього Кодексу (за рахунок  джерел, визначених пунктами  1-3 та 6-62 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України 
.....
2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

.....
Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України 
.....
2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про використання коштів Державного дорожнього фонду, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.
.....
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України 
1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. 
2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає: 
.....
8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету; 
81) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;
відсутнє

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу; 
.....
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України 
1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. 
2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає: 
.....
8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету; 
81) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;
82) звіт про використання коштів Державного дорожнього фонду;
9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу; 
.....

Стаття 69-1. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
…
відсутнє
Стаття 69-1. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
…
2. До надходжень спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя належить субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:
…
відсутнє



…
Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:
…
111) субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
…
Глава 16
Відсутнє



Глава 16
Стаття 1036. Субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
1. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1–3, 6-62 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень частини 5 статті 242  цього Кодексу.
У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного обласного бюджету та бюджету міста Севастополь.
        2. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення розподіляється між відповідними бюджетами в залежності від протяжності цих автомобільних доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.
3.     Рішеннями про бюджет Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад та міською радою м. Севастополь визначаються розпорядники та напрямки використання коштів субвенції. 
4. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом надання зазначеної субвенції.».

²². Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ 
1. Öåé Çàêîí íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó .
2. Óñòàíîâèòè, ùî ïîäàòêè (àêöèçè), âèçíà÷åí³ â ïóíêòàõ 1-3 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 29 öüîãî Êîäåêñó  çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó  ó òàêîìó ðîçì³ð³:
         ó 2017 ðîö³ – 75 â³äñîòê³â;
         ó 2018 ðîö³ – 75 â³äñîòê³â;
         ó 2019 ðîö³ – 100  â³äñîòê³â.
3. Äî ïåðåäà÷³ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â óïðàâë³ííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òà îáñÿãè áþäæåòíèõ êîøò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ ô³íàíñóâàííÿ, çàòâåðäæóþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç â³äïîâ³äíèìè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè, Ðàäîþ ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ³ ì. Ñåâàñòîïîëÿ.
4. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì:
çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì;
ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì;
çàáåçïå÷èòè ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè





Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè
Êîíîíåíêî ².Â.
Äóáíåâè÷ ß.Â.
Ïàâåëêî À.Â.
Áóðáàê Ì.Þ.
Ìîñêàëåíêî ß.Ì. 
Âàñþíèê ².Â.
Êîçèð Á.Þ.
Êàäèêàëî Ì.Î.
Óðáàíñüêèé Î.².
Ïîáåð ².Ì.
Ñîëüâàð Ð.Ì.
Êîð÷èê Â.À.
ªâòóøîê Ñ.Ì.
Ë³íüêî Ä.Â.
Äóáíåâè÷ Á.Â.
Ìîëîòîê ².Ô. 
Ìàòâ³ºíêî À.Ñ. 
Ðóäèê Ñ.ß. 
Êðóëüêî ².². 
Ïàöêàí Â.Â. 
Þðèíåöü Î.Â.
Êàïë³í Ñ.Ì. 
²âàí÷óê À.Â. 
Ïîðîøåíêî Î.Ï. 
Ïåòðåíêî Î.Ì. 
Ìåëüíè÷óê ².². 
Ãîðâàò Ð.². 
Äîâáåíêî Ì.Â. 
Ãåðàñèìîâ À.Â. 
Âàäàòóðñüêèé À.Î.  
Áàðíà Î.Ñ. 
Ìàòê³âñüêèé Á.Ì. 
Ìóñ³é Î.Ñ. 
×åê³òà Ã.Ë.
Ðèá÷èíñüêèé ª.Þ.
Øèíüêîâè÷ À.Â. 
Ìîñêàëåíêî ß.Ì. 
Ìàöîëà Ð.Ì. 
Þðèê Ò.Ç. 
Âåë³ê³í Î.Ì. 
Ëþøíÿê Ì.Â. 
Àíòîíèùàê À.Ô. 
Êðåì³íü Ò.À. 
Ãîëîâêî Ì.É.
ßöåíêî Â.Â. 
²ùåéê³í Ê.ª.
Ãîëóá Â.Â.
Ðîçåíáëàò Á.Ñ.
Êðèâåíêî Â.Ì.
Àðòåìåíêî À.Â.
Äåðåâ’ÿíêî Þ.Á.
Ëóá³íåöü Ä.Â.
Ñóñëîâà ².Ì.
Ë³â³ê Î.Ï.
²ùåíêî Â.Î.
Ïàëàòíèé À.Ï.
Áºëüêîâà Î.Â.
×åðíåíêî Î.Ì.
Тимошенко Ю.В.
Лапін І.О.
Бондар М.Л.
Гаврилюк М.В.
Величкович М.Р.
Лопушанський А.Я.
Рибак І.П.
Амельченко В.В.
Дубінін О.І.
Парасюк В.З.
Ванат П.М.
Шевченко О.Л.
Кишкар П.М.


