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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До законопроекту
за реєстр. №5134
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
28 квітня 2021 року (протокол №86) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми» (реєстр. №5134
від 22.02.2021), поданий народними депутатами України Лубінцем Д.В.,
Батенком Т.І. та іншими народними депутатами України, і повідомляє
наступне.
У законопроекті шляхом внесення змін до статей 149, 69, 75, 96-3
Кримінального кодексу України зокрема пропонується посилити кримінальну
відповідальність за торгівлю людьми або здійснення іншої незаконної угоди,
об'єктом якої є людина, передбачивши санкції у вигляді позбавлення волі на
строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої /чинна
норма – позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з
конфіскацією майна або без такої/.
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення
видатків державного бюджету на утримання засуджених осіб в установах
виконання покарань та до збільшення доходів державного бюджету внаслідок
надходжень від реалізації конфіскованого майна.
Міністерство фінансів України у експертному висновку до
законопроекту також зазначає про такий вплив на показники державного
бюджету, зауважуючи, що обсяг доходів і видатків буде залежати від кількості
правопорушників та конкретного виду покарання, обсяг яких оцінити
неможливо.
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 Кримінального кодексу України
щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми»

(реєстр. №5134 від 22.02.2021), поданий народними депутатами України
Лубінцем Д.В., Батенком Т.І. 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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