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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До законопроекту
за реєстр. №5050-1
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 проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та
працівників правоохоронних органів (реєстр. № 5050-1 від 24.02.2021), поданий
народними депутатами України Медяником В.А., Припутнем Д.С.,
Павлюком М.В. та іншими народними депутатами України, і повідомляє
наступне.
У законопроекті шляхом внесення змін до статей 173, 185, 185-7, 185-10
Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується посилити
адміністративну відповідальність, зокрема за:
дрібне хуліганство у вигляді штрафу від десяти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на
строк від двадцяти до шістдесяти годин, або виправних робіт на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб /чинна норма – штраф
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні
роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти
процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти
діб/;
злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону, військовослужбовця або їх образу у вигляді штрафу від двадцяти до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських
робіт на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або виправних робіт на строк
від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративного арешту на строк від п'яти до п'ятнадцяти діб /чинна норма –
штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти

процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти
діб/.
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення
доходів державного бюджету за рахунок надходжень від штрафів та збільшення
видатків державного бюджету на утримання в ізоляторах тимчасового
тримання осіб, до яких застосовано адміністративний арешт.
Міністерство фінансів України у експертному висновку до
законопроекту зазначає про його вплив на дохідну частину державного
бюджету, зауважуючи, що обсяг таких коштів буде залежати від кількості
правопорушників та конкретного розміру штрафу.
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 фінансовоекономічне 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.
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та
працівників правоохоронних органів (реєстр. № 5050-1 від 24.02.2021), поданий
народними депутатами України Медяником В.А., Припутнем Д.С.,
Павлюком М.В. та іншими народними депутатами України, є таким, що
має опосередкований вплив на показники державного бюджету (може
призвести до збільшення доходів та видатків залежно від санкцій за вчинені
правопорушення). У разі прийняття відповідного закону він може набирати
чинності згідно із законодавством.
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