ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України “Про ратифікацію Протоколу до Угоди між
Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької
Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення
багатонаціонального інженерного батальйону”
1. Мета
Проєкт Закону України “Про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом
Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та
Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального
інженерного батальйону” (далі – проєкт Закону) розроблено для виконання
внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності Протоколом
до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом
Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення
багатонаціонального інженерного батальйону (далі – Протокол).
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт Закону розроблено відповідно до положень статті 9 Закону України
“Про міжнародні договори України”, статті 2 Протоколу та висновку
Міністерства юстиції України від 11.02.2021 № 6133/1802-26-21/12.2.1
3. Основні положення проєкту акта
Проєктом Закону пропонується ратифікувати Протокол з метою виконання
внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання Протоколом
чинності.
Вищезазначене, у свою чергу, дозволить розширити діяльність
багатонаціонального інженерного батальйону з місією надання допомоги
місцевому цивільному населенню та участі в ліквідації наслідків катастрофи в
басейнах річок Тиса і Дунай.
4. Правові аспекти
У відповідній сфері суспільних відносин діють:
Віденська конвенція про право міжнародних договорів;
Закон України “Про міжнародні договори України”;
Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змінами).
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування витрат, пов’язаних з діяльністю багатонаціонального
інженерного батальйону у 2021 році, у випадку участі в ліквідації наслідків
катастрофи у водозбірних басейнах річок Тиса і Дунай на території України у
2021 році в сумі 1 358,4 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань
Міністерства оборони України на 2021 рік за бюджетною програмою
“Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ,
медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів
їх сімей, ветеранів війни” (КПКВ 2101020) за напрямами “Тилове забезпечення
(окрім закупівлі пально-мастильних матеріалів”, “Медичне забезпечення
особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів
війни”, “Закупівля пально-мастильних матеріалів”.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт Закону не потребує проведення публічних консультацій, відповідно
зазначені консультації не проводились.
Проєкт Закону не стосується питання функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної.
Проєкт Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
Проєкт Закону погоджено без зауважень з Міністерством закордонних
справ України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної
прикордонної служби України, Міністерством фінансів України, Міністерством
економіки України, Міністерством цифрової трансформації України,
Проєкт Закону пройшов правову експертизу Міністерства юстиції
України.
7. Оцінка відповідності
Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України проведено експертизу на відповідність
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародноправовим та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), за результатами якої
надано висновок про те, що проєкт Закону регулюється зобов’язаннями України
у сфері європейської інтеграції, передбаченими у рамках розділу ІІ “Політичний
діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері
зовнішньої та безпекової політики” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
У проєкті Закону відсутні положення, що:

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод;
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
створюють підстави для дискримінації;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та
громадська гендерно-правова експертизи не проводились.
Проєкт акта встановленим порядком надіслано до Національного агенства з
питань запобігання корупції (далі – НАЗК) (вих. від 03.09.2021 №220/5893) з
метою визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. У
встановлений пунктом 2 параграфа 37-2 Регламенту Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
09 листопада 2011 р. № 1156) триденний строк НАЗК не поінформувало
Міністерство оборони України про ухвалення рішення щодо проведення
антикорупційної експертизи.
8. Прогноз результатів
Прийняття Закону дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру,
необхідну для набрання чинності Протоколом.
Міністр оборони України
___ _____________ 2021 р.

Андрій ТАРАН

