Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 259 Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве
повідомлення про загрозу безпеці громадян» (реєстраційний № 3911 від
21.07.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом передбачено внести зміни до статті 259 Кримінального
кодексу України та посилити відповідальність за завідомо неправдиве
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності.
Зокрема, пропонується передбачити кримінальну відповідальність у
вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без
такої за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу знищення чи
пошкодження критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель чи
споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів
охорони здоров’я, освіти, або якщо таке повідомлення спричинило тяжкі
наслідки.
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 дохідну частину
державного бюджету внаслідок застосування конфіскації майна та призвести до
збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених в
установах виконання покарань у зв’язку із встановленням строків позбавлення
волі за відповідний злочин.
Загальний обсяг доходів і видатків бюджету залежатиме від кількості
правопорушників та конкретного виду покарання, обсяг яких оцінити
неможливо.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроекту може вплинути на виконання закону
про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді у разі
притягнення до відповідальності осіб відповідно до його положень.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не належить до актів законодавства, що регулюють
бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України у межах компетенції не заперечує щодо
подальшого розгляду законопроекту.
Перший заступник Міністра
фінансів України
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