Експертний висновок
Міністерства фінансів України
до законопроєкту згідно із статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії корупції та посилення законності в окремих правоохоронних та
інших державних органах», реєстраційний № 3133-9 від 13.03.2020, внесений
народним депутатом України Цабалем В. В.
2. Завдання законопроєкту
Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України «Про державну
охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про Національне
антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро
розслідувань» з метою їх приведення у відповідність до положень Закону України «Про
запобігання корупції», зокрема:
- передбачити звільнення із займаної посади Директора Національного
антикорупційного бюро в разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення
його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами
особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції);
- у законах України «Про державну охорону органів державної влади України та
посадових осіб», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань» термін
«корупційне правопорушення» замінити на термін «правопорушення, пов’язане з
корупцією».
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроєкту не вплине на показники бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроєкту не потребує додаткових видатків з
державного бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроєкту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроєкту не вплине на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроєкт не належить до актів законодавства, що регулюють бюджетні
відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроєкту
Законопроєкт не містить питань щодо бюджетної політики.
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