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, Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень
Європейського суду з прав людини» (реєстраційний № 4049 від 03.09.2020),
внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
Кримінального
кодексу
України,
Кримінального процесуального кодексу України з метою приведення
законодавства у відповідність до практики Європейського суду з прав людини.
Зокрема, законопроектом пропонується:
- передбачити пом’якшення покарання у вигляді довічного позбавлення
волі, а саме встановити, що покарання у виді довічного позбавлення волі може
бути замінено на покарання у виді позбавлення волі строком від 15 до 20 років,
якщо засуджений відбув не менше десяти років призначеного судом покарання;
- надати право засудженим звертатися до суду через адміністрацію
установи виконання покарань із заявами про надання електронних копій
матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи);
- скасувати стягнення у вигляді адміністративного арешту за окремі види
адміністративних порушень.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не впливає на показники бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових
видатків з державного бюджету і може бути забезпечена у частині виконання
заходів стосовно надання засудженим для ознайомлення копій матеріалів
кримінального провадження у електронному вигляді у межах бюджетних
призначень Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції
України на відповідний рік.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
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Реалізація положень законопроекту не впливає на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
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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