Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо виконання функцій з конвоювання», реєстраційний № 4214 від
13.10.2020, внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом передбачено внести зміни до:
- Закону України «Про Національну гвардію України» та включити до
основних функцій Національної гвардії здійснення на постійній основі
конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у
тому числі під час їх екстрадиції, а також охорони таких осіб у залі суду з
відповідним виключенням із Прикінцевих та перехідних положень цього
Закону виконання зазначених функцій Нацгвардією тимчасово;
- Закону України «Про Національну поліцію» та включити до основних
повноважень Національної поліції конвоювання осіб, затриманих за підозрою в
учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або
засуджених до позбавлення волі, а також охорони таких осіб у залі суду.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не вплине на показники бюджету.
На даний час Національна гвардія здійснює заходи з конвоювання
відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про Національну
гвардію України».
За інформацією МВС, підрозділи з конвоювання Нацполіції здійснюють
заходи з конвоювання та охорони осіб, затриманих за підозрою у вчиненні
кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, під час досудового слідства та проведення
слідчих дій.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з
державного бюджету та буде здійснюватися у межах видатків, затверджених у
державному бюджеті на 2020 рік та наступні роки для Нацгвардії та Нацполіції.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроекту не вплине на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Положення законопроекту не суперечать законам, що регулюють
бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України у межах компетенції не заперечує щодо
подальшого розгляду законопроекту.
Міністр фінансів України
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