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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 3361 від 17.04.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
03 червня 2020 року (протокол № 39) 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 перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної
відповідальності» (реєстр. № 3361 від 17.04.2020 р.), внесений народними
депутатами України Бєльковою О.В., Гетманцевим Д.О. та іншими.
Законопроектом передбачені зміни до Кодексу цивільного захисту України
та законів України «Про страхування», «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», якими серед іншого пропонується:
укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб за шкоду, яка може бути
заподіяна навколишньому природньому середовищу, життю, здоров’ю та майну
третіх осіб внаслідок надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних
подій, що може виникнути на території та/або об’єктах нерухомості; для
суб’єктів господарювання із середнім та/або незначним ступенем ризику, які
укладуть такий договір страхування своєї відповідальності перед третіми
особами, які можуть постраждати від діяльності цих суб’єктів, періодичність
проведення їх планових перевірок збільшується на строк дії договору
страхування відповідальності, але не більше 6 років – для суб’єктів
господарювання, інших юридичних осіб із середнім ступенем ризику та не
більше 10 років – для суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб з
незначним ступенем ризику.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація
дозволить забезпечити економію бюджетних коштів внаслідок скорочення
витрат на проведення перевірок, а також по відшкодуванню збитків за рахунок
бюджетних коштів.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація законопроекту не має прямого впливу на доходну чи видаткову
частину державного бюджету та не потребує додаткових видатків державного
бюджету.

За підсумками розгляду зазначеного законопроекту (реєстр. № 3361)
прийнято рішення: законопроект матиме опосередкований вплив на показники
бюджету (може призвести до зменшення витрат державного бюджету на
здійснення перевірок та до зміни показників доходів бюджету від платежів
страховиків і страхувальників залежно від практики застосування даної
законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати
чинності згідно із законодавством.
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