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На №

10010- 38-М/Л
від__________

. №

Рівненська обласна рада

271314

Про розгляд звернення
Міністерство фінансів розглянуло надіслане листом Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету від 11.01.2018 № 04-13/11-41(7039) рішення
Рівненської обласної ради від 01.12.2017 № 818 «Про звернення Рівненської
обласної ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства
України про військовий збір» стосовно внесення змін до законодавства та
вирішення питання цільового спрямування військового збору виключно на
заходи, пов’язані з підвищенням обороноздатності країни, і повідомляє.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 :'
загальний ресурс на оборон) та безпеку передбачено у сумі : ~У“ млгл
5.2 відсотка зід ВВПі. що на 2~.3 м.трд. грн. більше порівняно з 20 . _ роком.
Зазначене відповідає вимогам Стратегії національної безпеки Укта
Указ Президента України від 26.05.2015 № 287) та Концепції розвитк) сектор)
'езпеки і оборони України (Указ Президента України від 14.03.2016 № (92:.
якими передбачено щорічно спрямувати на фінансування сектору безпеки і
оборони не менше 5 % від валового внутрішнього продукту.
Також інформуємо, що у проекті Основних напрямків бюджетної політики
на 2018 - 2020 роки, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 411-р та подано до Верховної Ради України
(реєстраційний № 6591 від 15.06.2017), передбачено зарахування військового
збору до загального фонду державного бюджету.
Разом з тим, народними депутатами України О.І. Дубініним та іншими
підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закон)
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
спрямування військового збору на підвищення обороноздатності України',
(реєстраційний № 6774 від 20.07.2017), яким передбачено зміни до Бюджетного
кодексу України, зокрема, зарахування військового збору до доходів
спеціального фонду державного бюджету з подальшим спрямуванням не
реалізацію програм (заходів), пов’язаних із підвищенням обороноздатності і
безпеки держави.
Заступник Міністр^-"'^
\г.р;і\н>в І [ М

У

■неї
Л9.

-А.-ГРЛДІЛЬ,
ОБЛАСНА РАДА |

