Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення
законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним
засобом» (реєстр. № 3301 від 03.04.2020), поданий народними депутатами
України Медяником В. А., Алєксєєвим С. О., Бакумовим О. С. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Проект Закону розроблений з метою удосконалення законодавства у сфері
протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до Кримінального
кодексу України та посилити відповідальність за незаконне заволодіння
транспортним засобом, а саме встановити, що незаконне внесення змін,
підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу,
яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення чи утримання
місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи
переобладнання таких транспортних засобів, карається штрафом від 1 000 до
1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 20 400 гривень).
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту може вплинути на збільшення дохідної
частини Державного бюджету України, оскільки відповідно до пункту 23
частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України до доходів загального
фонду державного бюджету, зокрема, віднесено кошти від санкцій (штрафи,
пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону.
Проте оцінити вплив законопроекту на показники бюджету неможливо
через відсутність необхідних для розрахунку даних.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до
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права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
Авторами законопроекту відповідні розрахунки не надані.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України не заперечує щодо розгляду законопроекту.
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