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                               До реєстр. №  1744
від 14.01.2015                                                                                       










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України), внесений народними депутатами України Лабазюком С.П., Литвиним В.М., Логвинським Г.В., Купрієнком О.В., Курячим М.П. (реєстр. № 1744 від 14.01.2015) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України       Гройсмана В.Б. від 15 січня 2015 року Комітет на засіданні 18 березня ц.р. (протокол № 11) попередньо розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України), внесений  народними депутатами України Лабазюком С.П., Литвиним В.М., Логвинським Г.В., Купрієнком О.В., Курячим М.П. (реєстр. № 1744 від 14.01.2015), висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції  від 05.02.2015 № 04-19/17-184, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 20.01.2015 №16/3-52/1744.
Комітет зазначив, що народний депутат України Парасюк В.З. відкликав свій підпис під законопроектом (лист від 15.01.2015 № 002/1).  
У поданому проекті Закону пропонується внести зміни до частин першої та четвертої статті 26,  частин  другої та третьої статті 37, частини четвертої статті 47, частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України. Також, пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України новими  статтями 51-1 та 56-1. Крім того, пропонується викласти у новій редакції «назву Розділу ІІ глави 10», а також виключити статтю 55  Регламенту Верховної Ради України. 
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту пропонується Голові Верховної Ради України протягом одного місяця з дня набрання чинності Законом розробити та затвердити положення про порядок роботи електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші, а Апарату Верховної Ради України забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з належним введенням в експлуатацію електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші та здійснення відеозапису використання електронної системи підрахунку голосів і зберігання відповідної інформації протягом             5 років, до передачі у державний архів.
Законопроект спрямований «на забезпечення особистого голосування народними депутатами України на засіданнях Верховної Ради України».
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
У поданому проекті Закону передбачено застосування сенсорної клавіші при реєстрації народного депутата України у залі засідань Верховної Ради України. Порядок застосування сенсорної клавіші має визначатись відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України.
Щодо забезпечення особистого голосування народних депутатів України за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші Комітет зауважив, що в період з липня по серпень 2008 року було проведено переобладнання та модернізацію пультів для голосування у залі пленарних засідань Верховної Ради України. Фінансування цих робіт здійснювалось за кошти Державного бюджету України, точніше, з кошторису Верховної Ради України, у розмірі 485 254,11 грн. 
Згідно з листом керівника Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Сидоренка О.О. та головного конструктора системи «Рада-3» Морозова А.О. від 14.03.2011 № 19/5-10, амортизаційний знос системи, створеної на елементній базі середини 90-х років, складає близько 100%. Тобто, нагальною є потреба розробки і впровадження програмно-технічного комплексу – системи «Рада-4», який повною мірою відповідатиме чинному законодавству України.
5 липня 2012 року Постановою Верховної Ради України було затверджено Програму  інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки, якою, зокрема, передбачалось впровадження «Електронної системи голосування і підрахунку голосів» (система «Рада» нового покоління). Програма передбачає здійснення  фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України (561,890 млн. грн.), з них - у 2015 році - 108,60  млн. грн. 
У листі Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. від 27.01.2015 року № 19/5-17 зазначено про відсутність протягом кількох років капітальних видатків та видатків розвитку в кошторисі Апарату Верховної Ради України, а єдиним можливим шляхом виконання Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на            2012-2017 роки вбачається ініціювання отримання грантів у межах Програми технічної допомоги Європейського Союзу Україні.
Крім того, пропозиція суб’єктів права законодавчої ініціативи про те, що застосування сенсорної клавіші має визначатися відповідним Положенням, затвердженим Головою Верховної Ради України, а також  доповнення новим пунктом 11-1 частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України, про те, що Голова Верховної Ради України затверджує положення про порядок роботи електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші, не може бути підтримана, оскільки це не віднесено до повноважень Голови Верховної Ради України, визначених статтею 88 Конституції України.  
Зважаючи на те, що у Положенні мають визначатись лише технічні правила користування електронною системою голосування, виконання яких не повинно призводити до звуження або розширення обсягу визначених Регламентом Верховної Ради України процедурних прав, можливостей та обов’язків народних депутатів України, головуючого на пленарних засіданнях, депутатських фракцій і груп тощо, а також те, що забезпечення особистого голосування народних депутатів України за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші є організаційною функцією Верховної Ради України, то, відповідно до положень частини другої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, таке рішення має бути прийнято у формі Постанови Верховної Ради України.
У законопроекті пропонується вважати підставою для нарахування виплат народному депутату України за час участі в пленарних засіданнях Верховної Ради України не тільки дані письмової, а й електронної реєстрації  (зміни до частин першої та четвертої статті 26 Регламенту Верховної Ради України).
Водночас, такі зміни звужують права комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, оскільки пропонується розгляд тільки спірних питань при виникненні розбіжностей між даними письмової та електронної реєстрації, адже чинна редакція цієї статті стосується всіх спірних питань щодо підстав для нарахування виплат народному депутату України за час участі в пленарних засіданнях Верховної Ради України.
Також суб’єкти права законодавчої ініціативи пропонують нову редакцію частини другої статті 37 Регламенту Верховної Ради України, в якій передбачити, що «процедура відкритого поіменного голосування здійснюється, а його результати фіксуються за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші», а у разі відсутності технічної можливості здійснити таке голосування, «підтвердженої висновком Лічильної комісії, відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки».
Комітет зазначив, що вичерпний перелік повноважень Лічильної комісії, яка обирається для організації голосувань Верховної Ради України і визначення їх результатів, наведений у частині першій статті 17 Регламенту Верховної Ради України. Проте, цей перелік не передбачає висновок Лічильної комісії у разі відсутності технічної можливості здійснити голосування за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші, як запропоновано у змінах до частини другої статті 37 Регламенту Верховної Ради України. Тому відповідні зміни мають бути внесені також до статті 17 Регламенту Верховної Ради України.
У законопроекті пропонується викласти у новій редакції частину четверту статті 47 Регламенту Верховної Ради України щодо прийняття рішень Верховної Ради України, передбачивши, що перед проведенням відкритого поіменного голосування або таємного голосування шляхом подачі бюлетенів головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України на вимогу народного депутата України або за своєю ініціативою перевіряє кількість присутніх на пленарному засіданні народних депутатів України шляхом проведення повторної особистої реєстрації народних депутатів України за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші. 
Водночас, ця новела може затягнути у часі сам процес голосування, а відтак, може призвести до того, що не всі питання запланованого порядку денного будуть розглянуті на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Також пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України новою статтею 51-1 «Дотримання правил поведінки на пленарному засіданні», в якій  встановити, що до народного депутата України може бути застосовано позбавлення права брати участь у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях органів Верховної Ради України за порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата України (частини третя статті 47 Регламенту Верховної Ради України) або вчинення дій, спрямованих на фальсифікацію голосування, і не нараховувати їм заробітну плату протягом цього періоду.
Комітет зауважив, що частина третя статті 47 Регламенту Верховної Ради України не досконала і потребує зміни, оскільки  передбачена нею процедура встановлення факту голосування за іншого народного депутата України наразі не працює, а відтак, інколи не узгоджується з положеннями частини четвертої статті 48 Регламенту Верховної Ради України.
Комітет зазначив що назва статті 51-1 («Дотримання поведінки на пленарному засіданні») не відповідає її змісту, адже у статті йдеться про позбавлення народного депутата України права брати участі у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради України та  засіданнях її органів, а також про не нарахування йому заробітної плати за цей період. Крім цього, не чітко зазначено, до якого саме народного депутата України  пропонується застосувати таке стягнення (вочевидь, мається на увазі, що зазначені приписи пропонується застосовувати до народного депутата України, який голосував за іншого народного депутата України). Тому це має бути більш чітко визначено.
У законопроекті пропонується назву Розділу ІІ глави 10 «Протокол, стенограма, стенографічний бюлетень пленарних засідань Верховної Ради України» Регламенту Верховної Ради України викласти у новій редакції, а саме: «Глава 10. Форми фіксування пленарних засідань Верховної Ради України».	Проте, зазначена пропозиція не зовсім коректна, оскільки  викладається у новій редакції  назва глави (а не розділу). Зважаючи на те, що протокол, стенограма, стенографічний бюлетень є формами фіксування пленарних засідань Верховної Ради України, вбачається спірним питання зміни назви глави.
В поданому проекті Закону пропонується виключити частину четверту статті 55 Регламенту Верховної Ради України про те, що звуковий запис виступів на пленарному засіданні Верховної Ради України зберігається в установленому порядку протягом одного року.  Проте, згідно з підпунктом 3.4.7. Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 травня 2006 року №448 (із наступними змінами), в окремих випадках аудіозаписи виступів можуть зберігатися безстроково до особливого розпорядження керівництва Верховної Ради України.
Пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України новою статтею 56-1 «Відео- та аудіо запис пленарного засідання Верховної Ради», в якій передбачити, що відео- та аудіо запис пленарного засідання здійснюється відповідно до порядку створення і зберігання інформаційних відео- та аудіо записів про діяльність органів державної влади, встановленого законом, а відеозапис процедури відкритого поіменного голосування зберігається до передачі в державний архів у відповідному структурному підрозділі Апарату Верховної Ради України протягом 5 років. Водночас,  виокремлювати відеозапис процедури тільки відкритого поіменного голосування не зовсім коректно, оскільки відеозапис пленарного засідання включає також і процес обговорення питання, що є вкрай важливим для прийняття рішення Верховною Радою України з кожного питання порядку денного. 
У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 20.01.2015 № 16/3-52/1744 до поданого проекту Закону (реєстр. № 1744) висловлено низку зауважень та зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень і пропозицій.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції  у своєму висновку від 05.02.2015 № 04-19/17-184 зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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 Регламенту Верховної Ради України» (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України), внесений  народними депутатами  України    Лабазюком С.П., Литвиним В.М., Логвинським Г.В., Купрієнком О.В., Курячим М.П. (реєстр. № 1744 від 14.01.2015), та прийняв рішення згідно з пунктом 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу.  
Співдоповідачем від Комітету при розгляді 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

