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 законодавчих актів
щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення
якості її надання» (реєстр. № 5107 від 19.02.2021), внесений на розгляд Верховної
Ради України Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного процесуального
кодексу України, законів України «Про психіатричну допомогу» і «Про
безоплатну правову допомогу», відповідно до яких передбачити на
законодавчому рівні:
у текстах законів заміну терміна «правова допомога» терміном «правнича
допомога» у всіх відмінках;
механізм надання центрами безоплатної первинної правової допомоги;
удосконалення порядку подання, розгляду звернень про надання
безоплатної вторинної правової допомоги, а також підстав для відмови у наданні
такої допомоги;
конкретизацію переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу та визначення кола питань, за якими такі суб’єкти матимуть право
звертатися за такою допомогою;
збільшити межу малозабезпеченості осіб з інвалідністю для отримання
безоплатної вторинної правової допомоги до двох прожиткових мінімумів для
працездатних осіб;
право дітей на звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою,
а також право звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою
особисто недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена, з
питань, звернення з якими до суду дозволяється таким особам, та порядок такого
звернення;
врегулювання питання оплати послуг з медіації, відновних практик під час
виведення неповнолітніх із кримінального процесу адвокатам, які залучаються
центрами;
права центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги залучати
перекладача, у тому числі перекладача жестової мови, за рахунок коштів
державного бюджету;
впровадження механізму оцінювання якості наданої адвокатом правової
допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review») комісією
незалежного оцінювання якості надання безоплатної вторинної правничої
допомоги.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Прийняття законопроекту матиме вплив на показники державного бюджету.
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4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з державного
бюджету і буде здійснюватися в межах коштів за бюджетною програмою за
КПКВКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги».
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту не потребує фінансового забезпечення у
поточному бюджетному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект відповідає бюджетному законодавству.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України у межах компетенції не має зауважень до
законопроекту.
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