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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До розгляду законопроекту
реєстр. №4573
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 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу
України стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами
державної і комунальної власності (реєстр. № 4573 від 04.01.2021), поданий
народними депутатами України Підласою Р.А., Корнієнком О.С., та іншими
народними депутатами України, і повідомляє наступне.
У законопроекті серед іншого пропонується доповнити новою статтею
164-20 Кодекс України про адміністративні правопорушення, встановивши
адміністративну відповідальність за порушення порядку використання
державного та комунального майна шляхом накладення штрафу (на посадових
осіб балансоутримувача державного або комунального майна та/або на
орендарів) у розмірі від ста до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян /виходячи із розміру встановленого на даний час неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян у сумі 17 грн, розмір штрафу становитиме від
1 700 гривень до 34 000 гривень/.
При цьому, згідно із змінами до статей 221 та 255 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
справи
про
такі
адміністративні
правопорушення розглядають суди (судді), а протоколи про такі
правопорушення мають право складати посадові особи Фонду державного
майна України. Зважаючи, що такі повноваження надаються Фонду державного
майна України згідно із законопроектом про внесення змін до Закону України
"Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів України
щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди
державного і комунального майна (реєстр. №4572), у прикінцевих положеннях
законопроекту №4573 визначено, що у разі прийняття відповідний закон
набуватиме чинності після прийняття законопроекту за реєстр. №4572.
Відтак, реалізація положень законопроекту може призвести до
додаткових надходжень державного бюджету від справляння штрафів за
виявлені правопорушення. Міністерство фінансів України, зазначаючи у
експертному висновку до законопроекту про його вплив на дохідну частину

державного бюджету, відмічає про можливу потребу у додаткових видатках у
зв'язку з розширенням повноважень Фонду державного майна України.
З огляду на зазначене 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
для досягнення збалансованості бюджету.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України стосовно
удосконалення державної політики управління об’єктами державної і
комунальної власності (реєстр. № 4573 від 04.01.2021), поданий народними
депутатами України Підласою Р.А., Корнієнком О.С., Буймістер Л.А. та
іншими народними депутатами України, є таким, що має опосередкований
вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів
державного бюджету залежно від санкцій за вчинені правопорушення). У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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