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                      До реєстр. № 2427
                      від 19.03.2015










ВИСНОВОК                                                                                                      
на проект Постанови Верховної Ради України «Про усунення окремих недоліків в організації роботи комітетів Верховної Ради України», внесений народним депутатом України  Парубієм А.В.
(реєстр. № 2427 від 19.03.2015)


Комітет на засіданні 22 квітня 2015 року (протокол № 13) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від               19 березня ц.р. проект Постанови Верховної Ради України «Про усунення окремих недоліків в організації роботи комітетів Верховної Ради України», внесений народним депутатом України  Парубієм А.В. (реєстр. № 2427 від 19.03.2015).
Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується надати право Голові Верховної Ради України, у разі якщо питання, віднесене до предмета відання комітету Верховної Ради України, не розглядається комітетом у встановлені Регламентом Верховної Ради України строки, організовувати розгляд цього питання іншим комітетом Верховної Ради України на будь-якій стадії законодавчої процедури, встановленої Регламентом Верховної Ради України.
По перше, Комітет звернув увагу на те, що назва проекту Постанови не узгоджується з його змістом, оскільки намагаючись даним проектом «усунути» недоліки в роботі комітетів, автором фактично пропонується доповнити повноваження Голови Верховної Ради України в частині організації підготовки питань до розгляду на пленарних засіданнях та визначенні головного комітету з підготовки і попереднього розгляду законопроектів, проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України.
Крім цього, у проекті Постанови йдеться про питання (а не законопроекти і проекти інших актів), які у разі їх не розгляду комітетом у встановлені Регламентом Верховної Ради України строки, пропонується Голові Верховної Ради України «організовувати розгляд цього питання іншим комітетом Верховної Ради України на будь-якій стадії законодавчої процедури, встановленої Регламентом Верховної Ради України».
 З приводу пропозиції народного депутата України – ініціатора внесення проекту Постанови (реєстр. № 2427) Парубія А.В., з огляду на положення частини п’ятої статті 83 Конституції України про те, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України,  необхідно зазначити таке.
Відповідно до статті 1 Регламенту Верховної Ради України (Правові засади роботи Верховної Ради України) Регламент Верховної Ради України визначає, зокрема, законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень.    
Законодавчу процедуру визначено Розділом IV, а процедуру розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України – розділами             V-VI   Регламенту Верховної Ради України, зокрема, це питання про надання Верховною Радою України законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України; призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад посадових осіб, висловлення недовіри Генеральному прокурору України; розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції тощо. 
Незрозумілою та недостатньо обґрунтованою є пропозиція автора «організовувати розгляд цього питання іншим комітетом Верховної Ради України на будь-якій стадії законодавчої процедури, встановленої Регламентом Верховної Ради України», оскільки законодавча процедура це доволі складний процес, який, зокрема, передбачає розгляд законопроектів у трьох читаннях, надання висновків, експертизу законопроектів, подання пропозицій, тощо. У цьому процесі чимала роль відводиться саме головному комітету, а заміна головного комітету «на будь-якій стадії законодавчої процедури» внесе певні складності в законодавчий процес та не сприятиме «усуненню окремих недоліків в організації роботи комітетів Верховної Ради України», як це передбачається у поданому проекті Постанови. 
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Відповідно до пункту 2 частини другої, частини третьої статті 88 Конституції України та пункту 13 частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів, організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України. 
Діяльність комітетів Верховної Ради України координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
Отже, враховуючи, що повноваження Голови Верховної Ради України визначені Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України,  законодавчу процедуру визначено Регламентом Верховної Ради України, врегулювання зазначених у проекті Постанови питань шляхом внесення проекту постанови не відповідає вимогам Регламенту Верховної Ради України і не узгоджується з положеннями Конституції України.
  Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Законом України «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Пунктом 2 частини першої статті 12 та пунктом 2 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що при здійсненні законопроектної функції комітети попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України та зобов'язані  розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України.
Згідно з пунктом 17 частини першої статті 78 та частиною першою статті 93 Регламенту Верховної Ради України кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта.
Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України (частина третя статті 93 Регламенту Верховної Ради України).
Відповідно до частини другої статті 96 Регламенту Верховної Ради України питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету, але не раніше ніж через два дні після надання народним депутатам висновку головного комітету, висновків інших комітетів.
Якщо головний комітет у визначений Регламентом Верховної Ради України строк ( частина третя статті 93 цього Регламенту, тобто 30 днів) не ухвалить висновку щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії, Верховна Рада України в 15-денний строк після письмового звернення з цього приводу суб'єкта права законодавчої ініціативи розглядає питання щодо законопроекту на пленарному засіданні та приймає рішення про включення його до порядку денного сесії Верховної Ради або про надання головному комітету додаткового часу для підготовки висновку щодо нього (частина третя статті 96).
Отже, Регламентом Верховної Ради України встановлено, що у разі порушення терміну визначеного для розгляду головним комітетом законопроекту та надання висновку щодо включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України, Верховна Рада України може розглянути законопроект і прийняти рішення щодо нього за письмовим зверненням суб'єкта права законодавчої ініціативи.
Також Комітет звернув увагу, що Регламентом Верховної Ради України не визначені строки розгляду комітетом законопроекту, який прийнятий за наслідками його розгляду в першому, другому та третьому читаннях та внесення пропозицій щодо його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Разом з тим, автором не зазначається якому з комітетів Верховної Ради України може бути переданий розгляд цього законопроекту на будь-якій стадії законодавчої процедури з огляду на визначені Верховною Радою України предмети відання. 
Комітет зазначив, що частиною шостою статті 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено «Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, відповідно до HYPERLINK "http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank" Конституції України, цього Закону та HYPERLINK "http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/paran22" \l "n22" \t "_blank" Регламенту Верховної Ради України вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти:
1) рішення про відкликання голови комітету;
2) рішення про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;
3) рішення про зміну предмета відання комітету;
4) рішення про ліквідацію комітету;
5) інше рішення, передбачене Регламентом Верховної Ради України».
Враховуючи наведене, внесений народним депутатом України                   Парубієм А.В. проект Постанови (реєстр. № 2427) не узгоджується з положеннями Конституції України, не відповідає Регламенту Верховної Ради України та не враховує норми Закону України «Про комітети Верховної Ради України», яким визначено функції комітетів та організаційні основи діяльності.
Крім цього, порядок здійснення повноважень Голови Верховної Ради України, відповідно до статті 88 Конституції України, встановлюється Регламентом Верховної Ради України, а отже цей порядок може бути змінено лише шляхом внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, Комітет прийняв рішення звернутись до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту                      2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Постанови (реєстр. № 2427) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.



Перший заступник 
голови Комітету                                                   П.В.ПИНЗЕНИК 

                                

