ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань бюджету
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

Комітет Верховної Ради України
з
питань
правоохоронної
діяльності
До розгляду законопроекту
реєстр. №3597
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
15 липня 2020 року (протокол №47 ) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані
на забруднення навколишнього середовища) (реєстр. № 3597 від
04.06.2020 р.), поданий народними депутатами України Констанкевич І.М.,
Батенком Т.І. та іншими народними депутатами України, і повідомляє
наступне.
Законопроектом
пропонується
посилити
адміністративну
та
кримінальну відповідальність за забруднення навколишнього середовища,
забезпечення права громадян на безпечне довкілля, збереження рослинного і
тваринного світу від знищення. При цьому передбачається:
змінами до статей 52, 72, 73, 82, 82-1, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, 82-8,
91-3, 109, 116-2, 119, 141 Кодексу України про адміністративні
правопорушення підвищити штрафи, встановивши їх у розмірі від дев’яти до
чотирьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(чинна норма - від 0,5 до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян);
змінами до статей 239, 243, 244, 268 Кримінального кодексу
України підвищити штрафи, встановивши їх у розмірі до чотирнадцяти тисяч
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Зважаючи, що на даний час розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян становить 17 грн,. розмір штрафу становитиме від 153 до
244 800 гривень.
За умови виявлення зазначених правопорушень реалізація положень
законопроекту може призвести до збільшення доходів державного та місцевих
бюджетів від сплати штрафних санкцій, оскільки такі надходження відповідно
до положень статей 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України віднесено до

доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів. Міністерство
фінансів також зазначає про можливий вплив на показники бюджетів,
зауважуючи, що вартісна величина такого впливу залежатиме від кількості
встановлених правопорушень та накладених стягнень.
Тому, відповідно до вимог частини першої статті 27 Бюджетного
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради
України суб’єкту права законодавчої ініціативи належало надати до
законопроекту фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні
розрахунки).
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту
довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення
навколишнього середовища) (реєстр. № 3597 від 04.06.2020 р.), поданий
народними депутатами України Констанкевич І.М., Батенком Т.І. та іншими
народними депутатами України, має опосередкований вплив на показники
бюджетів (може призвести до збільшення доходів державного та місцевих
бюджетів залежно від виявлених правопорушень). У разі прийняття
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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