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Комітет Верховної Ради України
з питань антикорупційної
політики
До законопроекту за реєстр. № 5070-3 від 22.02.2021 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
17 березня 2021 року (протокол № 80) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у
відповідність Конституції України”, внесений народним депутатом України
Устіновою О.Ю. (реєстр. № 5070-3 від 22.02.2021 р.).
Законопроектом серед іншого пропонується доповнити Закон України "Про
Національне антикорупційне бюро України" новою статтею 26-1 щодо
проведення зовнішньої
незалежної
оцінки
ефективності
діяльності
Національного антикорупційного бюро відповідною Комісією з проведення
оцінки у складі 3 осіб, при цьому частиною сьомою цієї статті передбачається,
що:
члени Комісії з проведення оцінки на час участі у процедурі оцінки мають
право на винагороду у розмірі посадового окладу Директора Національного
антикорупційного бюро та на відшкодування витрат на проживання в Україні та
переїзд, якщо член Комісії з проведення оцінки не проживає постійно в Україні,
за рахунок коштів державного бюджету;
виплата винагороди та відшкодування коштів, організаційно-технічне
забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінки здійснюються
Секретаріатом Кабінету Міністрів;
фінансове забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінки, у тому
числі помічників, секретаріату, що утворюється для допомоги в їхній діяльності,
може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, що його реалізація у
разі прийняття не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.
Разом з тим, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку
зазначає, що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових
видатків з державного бюджету для Секретаріату Кабінету Міністрів України на

організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінки,
виплату винагороди членам зазначеної Комісії та на відшкодування витрат на їх
проживання і переїзд, яких у державному бюджеті на 2021 рік не передбачено.
Загалом Мінфін вважає, що законопроект може бути підтриманий з урахуванням
зауважень щодо виключення передбаченої законопроектом частини сьомої нової
статті 26-1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».
До законопроекту не додано фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам частини першої статті
27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту
Верховної Ради України.
За підсумками розгляду законопроекту (реєстр. № 5070-3) Комітет ухвалив
рішення: законопроект матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме
додаткових видатків державного бюджету для Секретаріату Кабінету Міністрів
на організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінки,
виплату винагороди членам зазначеної Комісії та на відшкодування витрат на їх
проживання і переїзд). У разі прийняття відповідного закону він може вводитися
в дію відповідно до норм частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України.
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