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Комітет Верховної Ради України
з питань  промислової політики та підприємництва


В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», внесеного народними депутатами України Кужель О.В. та іншими (реєстр.  № 1256 від 04.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

	Комітет на засіданні 24 грудня 2014 року на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б.  від 9 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», внесений народними депутатами України Кужель О.В. та іншими (реєстр.   № 1256 від 04.12.2014). 
Поданим законопроектом пропонується нова редакція Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону внесений на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні,  пояснювальною запискою, порівняльною таблицею,  електронним файлом (частини перша, друга, шоста статті 91 Регламенту Верховної Ради України), та зареєстрований з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України.
Водночас Комітет зауважив, що реалізація положень законопроекту, у разі його прийняття, може спричинити зміни показників бюджету, тому, відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої  статті 91 Регламенту Верховної Ради України, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).  
Комітет привернув увагу до того, що у пояснювальній записці до проекту закону суб’єкти права законодавчої ініціативи зазначають, що цілей внесеного ними проекту буде досягнуто шляхом прийняття нової редакції Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», проте у тексті поданого законопроекту про нову редакцію не зазначається. 
Відповідно до Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки (Методичні рекомендації), зміни, які можуть вноситися до Закону, - нова редакція Закону, його статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; заміна слів та їх виключення, доповнення статтями, частинами статей, пунктами, підпунктами тощо. Тому коректніше було б у назві законопроекту записати  «Про внесення змін до Закону України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,  оскільки нова редакція  це і є зміни.
Також обов’язково слід зазначити джерело опублікування Закону України, а також джерело опублікування наступних змін, які вносилися до закону, який пропонується викласти у новій редакції.  
Комітет зауважив, що у тексті законопроекту, а також у супровідному листі, пояснювальній записці та у тексті порівняльної таблиці використано посилання на статті 89 та 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».  Однак, Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI складається лише з двох пунктів, тому правильним є посилання на статті 89 та 91 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI.
Комітет, у межах предмета відання, вважає за необхідне зазначити таке.  Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень поданого проекту закону запропоновані зміни до статті 91 Регламенту Верховної Ради України щодо доповнення  її новою частиною другою такого змісту: «У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, який впливає на діяльність суб'єктів малого і середнього підприємництва, у пояснювальній записці додатково наводиться розрахунок витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень такого законопроекту, проекту іншого акта, та результати проведення консультацій з громадськістю.» 
Натомість, частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України визначено перелік супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта, а також зміст пояснювальної записки до законопроекту. Зокрема, у пункті 3 частини першої цієї статті зазначається: «інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту». 
Комітет зазначив, що запропоноване доповнення є недоцільним, оскільки воно стосується тільки законодавчих ініціатив щодо діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, а положення пункту 3 частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України є загальним, яке можна застосовувати до всіх поданих законопроектів. Крім того, статтею 103 Регламенту Верховної Ради України передбачена експертиза законопроектів, зокрема, направлення за рішенням головного комітету законопроектів на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного чи наукового дослідження, тощо.
Комітет звернув увагу на те, що відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, зазначені зауваження до оформлення законопроекту, а також відсутність фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), якщо головний комітет не вважає за можливе розглядати його без такого обґрунтування, є підставами, за пропозицією Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва,  для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону. 




Перший заступник
голови Комітету                                                      П.В.ПИНЗЕНИК


