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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До розгляду законопроекту
за реєстр. №3503
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
2 вересня 2020 року (протокол №53) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо особливостей складення протоколу про адміністративне
правопорушення стосовно недодержання встановлених законом строків (термінів)
надання відповіді на звернення або запит народного депутата України
(реєстр.№3503 від 19.05.2020 року), поданий народним депутатом України
Кузьміних С.В., і повідомляє наступне.
Законопроект, як зазначається у пояснювальній записці до нього,
розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства України в частині
складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені частинами
1-4 статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення або
запит народного депутата України або надання неправдивої або неповної
інформації на такий запит/звернення) шляхом спрощення процедури фіксації
адміністративних правопорушень в умовах, коли особа, яка складає такий
документ, територіально віддалена від особи, яка притягується до відповідальності.
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація
законопроекту матиме вплив на показники державного бюджету в частині
збільшення видатків на утримання Апарату Верховної Ради України у зв’язку з
додатковими витратами на пересилання протоколів, які складаються відділом
контролю Апарату Верховної Ради України.
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що зазначений
законопроект не має прямого впливу на показники державного бюджету, оскільки
може бути реалізований за рахунок і в межах коштів, передбачених законом про
державний бюджет на забезпечення діяльності Верховної Ради України. У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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