ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до
законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України,
Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних
засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України (реєстр.
№3642 від 12.06.2020), внесений народним депутатом Кальченком С. В. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Метою законопроекту є, як зазначено у пояснювальній записці до нього, уточнення
переліку поважних причин відсутності народного депутата України на пленарному засіданні
Верховної Ради України, а також на засіданні комітету Верховної Ради України, до складу
якого він входить.
Законопроект пропонує внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, Законів
України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України»,
доповнивши перелік поважних причин такими, як:
- виконання народним депутатом у цей час доручень Верховної Ради, Голови Верховної
Ради України відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого
входить народний депутат);
- відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій;
- тимчасова непрацездатність;
- отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);
- інші причини, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним
процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні
правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним
процесуальним кодексом України, Законом України «Про Конституційний Суд України».
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не вплине на дохідну або видаткову частину державного
та місцевих бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням до законопроекту його прийняття
не потребує додаткових коштів з бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту фінансового забезпечення не потребує.
6. Зауваження та пропозиції до законопроекту
Зауваження чи пропозиції до законопроекту відсутні.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Питання, порушені в законопроекті, не належать до компетенції Міністерства
фінансів України.
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