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 підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних
та інших державних органах», реєстраційний № 3133-12 від 16.03.2020, внесений
народними депутатами України Чернєвим Є.В. та іншими.
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 наявності висновку комісії, складеного за участю міжнародних експертів з
проведення незалежної міжнародної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро,
передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективність діяльності Національного
бюро та неналежне виконання обов’язків його Директором;
- звільнення із займаної посади Директора Державного бюро розслідувань та
його заступників, прокурорів, а також звільнення зі служби військовослужбовців
Управління державної охорони у разі набрання законної сили рішенням суду щодо
притягнення їх до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією
правопорушення, яким на них накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати
посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування.
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.

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00FE168300
Перший
заступник Міністра
Підписувач Улютін Денис Валерійович
Дійсний з 06.04.2020 0:00:00 по 06.04.2022 0:00:00

Міністерство фінансів України
Н4В$4ВВa?R49О

10040-09-3/10420 від 08.04.2020

2
фінансів України

Денис УЛЮТІН

