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Комітет Верховної Ради України
з питань правоохоронної діяльності

До розгляду законопроекту реєстр. №2654
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
4 березня 2020 року (протокол №28) 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 (щодо посилення
захисту телекомунікаційних мереж) (реєстр. № 2654 від 20.12.2019), поданий
народними депутатами України Федієнком О. П., Ватрасовим В. А. та іншими
народними депутатами України, і повідомляє наступне.
У законопроекті згідно із змінами до статті 147 Кодексу України про
адміністративні правопорушення пропонується збільшити розмір штрафів за
порушення правил охорони телекомунікаційних мереж, або пошкодження
телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд
електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо воно не
викликало припинення надання телекомунікаційних послуг, на громадян від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма з десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та на посадових осіб від
трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна
норма від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Поряд з тим, змінами до статті 360 Кримінального кодексу України, згідно
з якими встановлюється відповідальність за умисне пошкодження або руйнування
телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд
електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії
спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, у вигляді:
- штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк;
- позбавлення волі на строк від трьох до шести років (за ті самі дії, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним
способом);
- позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна
(за вищезазначені правопорушення, якщо вони завдали майнову шкоду у великих
розмірах або спричинили тяжкі наслідки).

Реалізація зазначених положень законопроекту може призвести до
збільшення надходжень державного бюджету за умови застосування штрафів,
передбачених за вищезгадане правопорушення, а також до збільшення видатків
державного бюджету на утримання в установах виконання покарань засуджених до
позбавлення волі осіб. Міністерство фінансів України у висновку до
законопроекту, також зазначаючи про такий вплив на доходи державного бюджету,
зауважує, що відсутність необхідних для розрахунку даних унеможливила надання
оцінки вартісної величини такого впливу.
Відтак, до законопроекту належало надати фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), як визначено у частині першій
статті 27 Бюджетного кодексу України та у частині третій статті 91 Регламенту
Верховної Ради України.
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту
телекомунікаційних мереж) (реєстр. № 2654 від 20.12.2019), поданий народними
депутатами України Федієнком О. П., Ватрасовим В. А. та іншими народними
депутатами України, є таким, що має опосередкований вплив на показники
бюджету (може призвести до збільшення доходів та видатків державного бюджету
залежно від санкцій за вчинені правопорушення). У разі прийняття відповідного
закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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