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Комітет з питань правової політики
До законопроекту
за реєстр.№5707
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
22 вересня 2021 року (протокол №101) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону про правотворчу діяльність (реєстр. №5707 від 25.06.2021),
поданий народними депутатами України Стефанчуком Р.О., Разумковим Д.О.,
Кондратюк О.К. та іншими народними депутатами України, і повідомляє
наступне.
У законопроекті, метою якого згідно з пояснювальною запискою є
врегулювання суспільних відносин у сфері правотворчої діяльності в Україні,
зокрема, діяльності та регулювання відносин, пов’язаних із її плануванням,
розробкою, прийняттям (виданням), застосуванням нормативно-правових актів
та правовим моніторингом, серед іншого пропонується створити Єдиний
державний реєстр нормативно-правових актів, держателем якого є центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної правової
політики, та надати можливість безоплатно будь-кому отримувати інформацію
щодо нормативно-правових актів, а також Єдиний глосарій правових термінів,
наповнення, зберігання, обробка та використання якого також забезпечується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
правової політики.
У експертному висновку Міністерства фінансів України до даного
законопроекту зазначено, що норми законопроекту, якими передбачається
покладання на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної правової політики, повноважень щодо наповнення, зберігання,
обробки та використання Єдиного глосарія правових термінів, можуть
потребувати додаткових бюджетних коштів, однак головним розробником не
надано необхідних фінансово-економічних обгрунтувань та розрахунків таких
витрат, а також пропозицій щодо джерел їх покриття.
Відтак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до
законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи не надано належне
фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та
пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не
відповідає положенням частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України,
що встановлює вимоги до введення в дію законів України або їх окремих
положень, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження
бюджету та/або збільшують витрати бюджету).
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону про
правотворчу діяльність (реєстр. №5707 від 25.06.2021), поданий народними
депутатами України Стефанчуком Р.О., Разумковим Д.О., Кондратюк О.К. та
іншими народними депутатами України, є таким, що має вплив на показники
державного бюджету (може призвести до збільшення видатків). У разі прийняття
відповідного закону до 15 липня 2022 року він має вводитись в дію не раніше 1
січня 2023 року, а після 15 липня 2022 року - не раніше 1 січня 2024 року (або 1
січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
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