Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж»
(реєстраційний № 3755 від 30.06.2020), внесений народними депутатами України
Бондаренком О. В., Овчинниковою Ю. Ю., Криворучкіною О. В. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності за
порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у сфері
захисту довкілля та запобігання пожежам у природних екосистемах, зокрема,
шляхом збільшення розмірів штрафів за:
порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському,
річковому та повітряному транспорті для громадян – з 3 – 7 (51 – 119 грн) до 100
– 250 (1700 – 4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг),
для посадових осіб – з 5 – 10 (85 – 170 грн) до 200 – 350 (3400 – 5950 грн) нмдг;
порушення вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної
техніки та засобів пожежогасіння на за призначенням для громадян – з 0,5 – 7
(8,5 – 119 грн) до 100 – 200 (1700 – 3400 грн) нмдг, для посадових осіб – з 2 – 10
(34 – 170 грн) до 200 – 300 (3400 – 5100 грн) нмдг ;
здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
для громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб – з 40 –
100 (680 – 1700 грн) до 100 – 300 (1700 – 5100 грн) нмдг.
Крім цього, передбачено надати право посадовим особам органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, складати
адміністративні протоколи за відповідні правопорушення.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту може вплинути на показники
державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту може збільшити надходження до
державного бюджету у зв’язку з підвищенням штрафних санкцій у разі наявності
відповідних правопорушень.
Загальний обсяг надходжень до бюджету залежатиме від конкретного виду
порушень
та кількості правопорушників.
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Міністерство фінансів України
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00A5468300
Підписувач Улютін Денис Валерійович
Дійсний з 14.04.2020 14:44:24 по 14.04.2022 14:44:24

Н4В$4ВВaFB3>О
10020-08-3/21089 від 13.07.2020

5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроекту може збільшити надходження до
державного бюджету від штрафних санкцій у разі наявності відповідних
правопорушень.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не суперечить актам законодавства, що регулюють бюджетні
відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів не заперечує щодо
законопроекту.
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