Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про медіацію», реєстраційний № 3504 від
19.05.2020, внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Метою законопроекту є закріплення на законодавчому рівні можливості
проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому
врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за
допомогою медіатора. Також проєктом Закону пропонується визначити права та
обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також
вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту
(спору) за результатами медіації. Крім того, прикінцевими та перехідними
положеннями проекту пропонується внести зміни, зокрема, до Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України, якими запропоновано, що під
час підготовчого засідання суд з’ясовує, чи бажають сторони провести
позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду оголосити перерву
у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони прийняли рішення провести
позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду зупинити
провадження у справі у разі звернення обох сторін з клопотанням про зупинення
провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації та можливість зупинити
провадження у справі на стадії її розгляду по суті.
3. Оцінка впливу на показники бюджету
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме видатків з Державного
бюджету України.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджету
Реалізація положень законопроекту не впливатиме на дохідну частину
державного бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття проекту Закону не потребуватиме витрат з Державного бюджету
України у поточному та наступних бюджетних періодах.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Норми проекту Закону не суперечать законам, що регулюють бюджетні
відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроект
Міністерство фінансів України в межах компетенції не заперечує щодо
ДОКУМЕНТзаконопроекту.
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