ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань антикорупційної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-35-03, e-mail: crimecor@rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 3060

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 України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної
конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва (реєстр. № 3060)
поданий народними депутатами України Железняком Я.І., Сушком П.М.,
Михайлюк Г.О. та іншими.
Метою і завданням законопроекту є вдосконалити умови надання послуг із
виробництва кіно- та відео-матеріалів на замовлення нерезидентів, привести їх у
відповідність з практикою європейських країн та, тим самим, підвищити
конкурентоздатність виробництва таких послуг в Україні.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, Комітет висловлює до законопроекту зауваження, щодо
необхідності

надання

фінансово-економічне

обґрунтування

(включаючи

відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості,
що зумовлено вимогами ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, ч. 3 ст. 91
Регламенту Верховної Ради України.
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 16 червня 2020 року, (протокол № 43),
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону України про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення
міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва
(реєстр. № 3060) відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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