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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До законопроекту
за реєстр. №5250
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
19 травня 2021 року (протокол №88 ) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України про внесення змін до статті 16 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за
вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом (реєстр.
№5250 від 15.03.2021), поданий народними депутатами України Медяником
В.А., Монастирським Д.А., Павлюком М.В. та іншими народними депутатами
України, і повідомляє наступне.
Законопроект, як зазначається у пояснювальній записці до нього,
спрямований на попередження, виявлення та припинення вчинення порушень
Правил дорожнього руху особами, які користуються дипломатичним
імунітетом та передбачає, що стосовно іноземців, які згідно з законами та
міжнародними
договорами
України
користуються
імунітетом
від
адміністративної юрисдикції України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення має застосовуватися в частині, що не суперечить міжнародним
договорам, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Згідно з висновком Міністерства фінансів України до даного
законопроекту розширення кола осіб з числа іноземців, які можуть бути
притягнуті до адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені на
території України, може призвести до змін показників бюджету, оскільки
одним із видів адміністративного стягнення є штрафи, частина яких належить
до доходів Державного бюджету України. Однак, відсутність необхідних для
розрахунку даних унеможливила проведення Міністерством фінансів оцінки
вартісної величини впливу запропонованих змін на показники бюджету.
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).
Проект Закону про внесення змін до статті 16 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за

вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом (реєстр.
№5250 від 15.03.2021), поданий народними депутатами України Медяником
В.А., Монастирським Д.А., Павлюком М.В. та іншими народними депутатами
України, є таким, що має опосередкований вплив на показники державного
бюджету (може призвести до збільшення його доходів залежно від санкцій за
виявлені правопорушення). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
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