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Комітет Верховної Ради України
з питань бюджету

Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 4119

Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства, розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті
11 Закону України "Про ринок природного газу") (реєстр. № 4119), поданий
народними депутатами України Арахамією Д.Г., Железняком Я.І. та іншими
народними депутатами України.
Відповідно до пояснювальної записки законопроектом має на меті
врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з
урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин
вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави
результатом; забезпечити додаткові джерела фінансування заходів державної
підтримки розвитку інфраструктурних проектів, а саме: оновлення рухомого
складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури
для розвитку пасажирських перевезень, здійснення заходів створення, розвитку
та забезпечення діяльності національного авіаперевізника; відновлення мостів на
автомобільних дорогах загального користування.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть

сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України "Про комітети Верховної Ради України", статті 55 Закону України "Про
запобігання корупції", частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 22 вересня 2020 року (протокол № 51)
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації
положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (реєстр.
№ 4119), відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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