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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До розгляду законопроекту
за реєстр. №4305
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
27 січня 2021 року (протокол №75 ) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про внесення змін до
кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення
розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних
умов для розвитку цифрової економіки (реєстр. №4305 від 02.11.2020), поданий
народними депутатами України Чернєвим Є.В., Гетманцевим Д.О. та іншими
народними депутатами України.
У законопроекті шляхом внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України та Кримінального кодексу України передбачається
запровадження
низки
заходів,
спрямованих
на
унеможливлення
необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб - резидентів Дія Сіті
(їх посадових осіб, представників), що здійснюють діяльність у сфері цифрової
економіки в Україні, серед яких:
встановлення кримінальної відповідальності за перевищення влади або
службових повноважень щодо резидента Дія Сіті, тобто вчинення працівником
правоохоронного органу дій з проведення досудового розслідування щодо
резидента Дія Сіті за завідомо недостовірними для нього обставинами у вигляді
обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк
від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльність на строк до трьох років.
Реалізація зазначених положень законопроекту може призвести до
збільшення видатків державного бюджету на утримання в установах виконання
покарань засуджених до позбавлення волі осіб. Міністерство фінансів України
також зазначаючи про таке, відмічає, що загальний обсяг видатків бюджету
залежатиме від кількості правопорушників та конкретного виду покарання,
обсяг оцінити яких оцінити неможливо.
Відтак, відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до
законопроекту належало надати фінансово - економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових
надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону про
внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку
здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення
належних умов для розвитку цифрової економіки (реєстр. №4305 від
02.11.2020), поданий народними депутатами України Чернєвим Є.В.,
Гетманцевим
Д.О.
та
іншими
народними
депутатами
України,
має опосередкований вплив на показники державного бюджету (може
призвести до збільшення видатків державного бюджету залежно від санкцій за
виявлені правопорушення). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
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