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Комітет Верховної Ради України
з питань національної безпеки,
оборони та розвідки
Про розгляд законопроекту
за реєстр. № 4636 від 25.01.2021

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
3 березня 2021 року (протокол № 79) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо порядку організації
та проведення військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636 від 25.01.2021),
поданий народними депутатами України Фріз І.В., Бондарем М.Л. та іншими.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до
законопроекту зазначає, що реалізація його положень не впливатиме на показники
державного та місцевих бюджетів і, зокрема, не потребуватиме додаткових витрат
державного та місцевих бюджетів, і здійснюватиметься в межах видатків,
передбачених у державному бюджету для Міністерства оборони України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних
та розвідувальних органів, а також коштів місцевих бюджетів.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України" щодо порядку організації та проведення
військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636 від 25.01.2021), поданий
народними депутатами України Фріз І.В., Бондарем М.Л. та іншими,
не має впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту
належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету,
передбачених на забезпечення діяльності Міністерства оборони України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних
та розвідувальних органів, а також коштів місцевих бюджетів). У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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