
ДОВІДКА 
до проекту Постанови Верховної Ради України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Президії Верховної Ради Української РСР та Верховної 

Ради України» 
 

Головний 
розробник: 

Мінфін (внесено 4 квітня 2014 р. вх. № 11950/0/1-14, доопрацьований –  
24 червня 2014 р. вх. № 11502/100/1-14) 

Проблема: 
 

Необхідність скасування пільг високопосадовцям щодо користування 
державними дачами, транспортного, побутового та санаторно-курортного 
обслуговування, виплати щомісячного грошового утримання, які не передбачені 
діючими Законами України. 

Суть 
проекту: 
 

Проектом акта пропонується визнати такими, що втратили чинність, постанови 
Президії Верховної Ради Української РСР та Верховної Ради України щодо:   
- державного забезпечення та обслуговування Голови Верховної Ради 

Української РСР та Голови Ради Міністрів Української РСР (в частині 
надання при припиненні повноважень державної дачі з необхідним 
обслуговуванням і транспортним забезпеченням; збереження медичного та 
санаторно-курортного обслуговування; встановлення пенсії); 

- забезпечення, обслуговування та охорони Президента України (в частині 
надання після виходу у відставку державної дачі з необхідним 
обслуговуванням і транспортним забезпеченням; збереження медичного та 
санаторно-курортного обслуговування; збереження розміру посадового 
окладу після виходу у відставку); 

- забезпечення членів Президії Верховної Ради Української РСР та керівників 
підрозділів Секретаріату Верховної Ради Української РСР платними 
приміщеннями в будинках відпочинку Державного управління справами. 

Очікувані 
результати: 

Прийняття проекту акту дозволить скасувати низку пільг для колишніх 
керівників держави та державних органів, що сприятиме економії бюджетних 
коштів та зменшенню розшарування суспільства за рахунок вирівнювання 
підходів у сфері соціального забезпечення для різних категорій громадян. 

Дотримання 
Регламенту 
Уряду: 
 

На  засіданні Урядового  комітету соціально-економічного розвитку та з питань 
міжнародного співробітництва від 14 квітня 2014 року  проект  акту  було  
схвалено  з  дорученням доопрацювати його з  урахуванням  застосування 
принципу  збалансованого підходу до надання  пільг колишнім та  діючим  
керівним  особам  держави. Після  доопрацювання головним  розробником  
запропоновано схвалити проект акта в редакції,  що  розглядалась  на  
Урядовому  комітеті, з урахуванням зауважень Мін’юсту щодо приведення його 
у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки. Водночас Мінфін листом 
від 16 квітня 2014 р. № 14293/0/1-14 запропонував зберегти  безкоштовне 
медичне обслуговування для окремих колишніх посадових осіб держави у тих 
закладах охорони здоров'я, до яких вони були прикріплені у період виконання 
повноважень, шляхом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про умови медичного забезпечення окремих посадових осіб”,  який додавався 
до листа та не був оформлений відповідно до регламентних вимог. 

Разом з тим: 
- проект не завізовано керівником юридичної служби головного розробника; 
- відсутні розрахунки щодо визначення розміру економії бюджетних коштів. 

Пропозиції: 
 

Пропонується схвалити проект акта.  

 


