Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроєкту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України», реєстраційний № 2411 від 11.11.2019, внесений Кабінетом Міністрів
України.
2. Завдання законопроєкту
Законопроєктом передбачено внести зміни до Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК) у частині особливостей досудового розслідування
кримінальних проступків та їх судового розгляду, які визначені Законом України від
22.11.2018 № 2617-VIIІ, з метою приведення положень КПК у відповідність до Висновку
Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи DGI(2018)07
від 12 жовтня 2018 року, зокрема:
– віднесення до повноважень керівника органу досудового розслідування
здійснення організації досудового розслідування кримінальних проступків та злочинів (у
чинній редакції передбачено з 01.01.2020 створення двох структур, на одну з яких
покладатиметься здійснення досудового розслідування злочинів, а на другу – проступків);
– виключення положень щодо отримання експертних висновків, взяття та
оформлення різних форм записів та вилучення засобів вчинення правопорушення з метою
з’ясування обставин кримінального проступку, отримання пояснень, проведення медичних
оглядів до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
– виключення норми щодо розгляду справи в суді без участі обвинуваченого,
який визнав себе винним у вчиненні кримінального проступку.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроєкту не впливає на дохідну та видаткову частини
Державного бюджету України.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків з державного
бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроєкту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроєкту не впливає на виконання закону про Державний
бюджет України у поточному бюджетному періоді та не потребує внесення змін до нього.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
Положення законопроєкту не суперечать бюджетному законодавству.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроєкту
За результатами розгляду законопроєкту Міністерство фінансів у межах компетенції
не заперечує щодо його прийняття.
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