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До реєстр. № 1405  
від  11.12.2014






ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ





ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості онлайн-трансляції відкритих засідань комітетів Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Томенком М.В., Арешонковим В.Ю.,        Абдулліним О.Р., Геращенко І.В., Кондратюк О.К. (реєстр. № 1405 від 11.12.2014) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від  15 грудня 2014 року Комітет на засіданні 4 березня ц.р. (протокол № 10) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості онлайн-трансляції відкритих засідань комітетів Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Томенком М.В., Арешонковим В.Ю., Абдулліним О.Р.,      Геращенко І.В., Кондратюк О.К. (реєстр. № 1405 від 11.12.2014), висновки комітетів з питань свободи слова та інформаційної політики від 25.12.2014 №04-32/22-792, з питань запобігання і протидії корупції від 14.01.2015 № 04-19/17-5033, з питань правової політики та правосуддя від 24.02.2015 № 04-29/22-767 (42996), лист Керівника Апарату Верховної Ради України    Зайчука В.О. від 27.01.2015 №19/5-17, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 11.02.2015 №16/3-214/1405.. 
У поданому законопроекті пропонується викласти в новій редакції частину  шосту статті 3 Регламенту Верховної Ради України,  частину другу статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», передбачивши, як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, забезпечення «гласності засідань комітетів Верховної Ради України шляхом онлайн-трансляцій у повному обсязі відкритих засідань комітетів Верховної Ради України та розміщення інформації на офіційних веб-сайтах комітетів Верховної Ради України».  
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке. 
Згідно з частиною п’ятою статті 84 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відкритість роботи Верховної Ради України ґрунтується на конституційному приписі, що міститься у частині першій статті 84 Конституції України, відповідно до якого «засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України».
Основним принципом організації роботи Верховної Ради України є публічність, відкритість для суспільства, для виборців. Положення статті 3 Регламенту Верховної Ради України  регулюють засади відкритості  і гласності роботи Верховної Ради України, загальні вимоги щодо порядку висвітлення її діяльності. Зокрема, у частині першій цієї статті встановлено, що засідання Верховної Ради України є відкритими і гласними, крім випадків, установлених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Пропонуючи у законопроекті викласти у новій редакції частину шосту статті 3 Регламенту Верховної Ради України, суб’єкти права законодавчої ініціативи фактично доповнюють цю статтю новою частиною шостою, оскільки чинна редакція частини шостої статті 3 Регламенту Верховної Ради України, яка  визначає вичерпне коло заходів, які проходять у Верховній Раді України і щодо яких забезпечується повна трансляція у прямому ефірі по радіо та телебаченню, не змінюється. 
Комітет привернув увагу на те, що з метою  забезпечення відкритості інформації щодо діяльності комітетів Верховної Ради України і народних депутатів України та на період до внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України»,  відповідно до статті 88 Конституції України, Головою Верховної Ради України видане Розпорядження «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України» № 77 від 29 січня        2015 року, яким  внесено зміни до пункту 3 Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від             24 травня 2001 року № 462.
Розпорядженням № 77 від  29.01.2015 року  визначено, зокрема, що інформація, розміщена на Веб-сайті Верховної Ради України, включає інформацію про роботу комітетів Верховної Ради України (в тому числі аудіозапис засідання комітету).
Пропонуючи у поданому законопроекті новелу про те, що гласність засідань Верховної Ради України забезпечується шляхом онлайн-трансляції у повному обсязі відкритих засідань комітетів Верховної Ради України та розміщення інформації на офіційних веб-сайтах  комітетів Верховної Ради України, у фінансово-економічному обґрунтуванні пояснювальної записки до поданого проекту Закону автори зазначають, що реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та забезпечується в рамках коштів, передбачених на висвітлення діяльності Верховної Ради України. 
Проте, Комітетом було направлено лист Керівникові Апарату Верховної Ради України Зайчуку В.О. з проханням надати Комітету інформацію щодо практичного вирішення питання онлайн-трансляцій, трансляцій по телебаченню та радіо відкритих засідань комітетів Верховної Ради України, проведення прес-конференцій комітетів Верховної Ради України та можливостей їх програмного забезпечення в контексті фінансових витрат у межах коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». 
У відповіді, яка надійшла до Комітету, зокрема, привернуто увагу до того, що «одночасне засідання 27-ми комітетів Верховної Ради України та, відповідно, забезпечення їхньої онлайн-трансляції не можливі без створення відповідного програмно-технічного комплексу, яким має бути обладнано зали засідань комітетів», які потребують фінансового забезпечення. Крім того, зазначено про відсутність протягом кількох років капітальних видатків та видатків розвитку в кошторисі Апарату Верховної Ради України. 
Комітет зауважив, що  законопроект має недоліки техніко-юридичного характеру. Зокрема, потребує коригування розділ І законопроекту, в якому зазначено про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Відповідні зміни мають вноситись не безпосередньо до цього Закону, а до затвердженого ним Регламенту Верховної Ради України, оскільки Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів. 
Відповідно до Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовлених Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України,   у разі внесення до закону (статті закону) змін, що за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, доцільно викласти закон (статтю закону) в новій редакції. Тому не зовсім коректною є пропозиція щодо викладення у новій редакції частини другої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», оскільки зазначена частина концептуально не змінює її зміст, а доповнюється новим реченням.
Крім того, згідно із зазначеними Правилами, якщо в законопроекті зазначається термін введення закону в дію, то законопроект має складатись із двох розділів. Перший – внесення змін до закону, другий – термін набрання чинності цим законом та доручення, що зумовлені прийняттям цього закону. Натомість, у поданому законопроекті  є два розділи ІІ, а сам проект Закону за структурою має, таким чином, три розділи.
У висновках комітетів з питань свободи слова та інформаційної політики, з питань запобігання і протидії корупції  зауважень до поданого законопроекту немає.
Комітет з питань правової політики та правосуддя у своєму висновку зазначив, що законопроект не суперечить положенням Конституції України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в узагальнюючому висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.  
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості онлайн-трансляції відкритих засідань комітетів Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Томенком М.В., Арешонковим В.Ю., Абдулліним О.Р., Геращенко І.В., Кондратюк О.К. (реєстр. № 1405), та прийняв  рішення  рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду поданого законопроекту в першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.



Перший заступник
Голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК







