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До реєстр. № 2222
від 24.02.2015









          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про статус народного депутата України» (щодо права на депутатський запит)», внесений народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. (реєстр. № 2222 від 24.02.2015)

Комітет на засіданні 20 травня 2015 року (протокол № 17), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 26 лютого 2015 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо права на депутатський запит)», внесений народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. (реєстр. № 2222 від 24.02.2015), висновки комітетів з питань запобігання і протидії корупції від 9 квітня 2015 року
(лист № 04-19/17-1526), з питань бюджету від 22 квітня 2015 року
(лист № 04-13/8-1217), з питань правової політики та правосуддя від 13 травня 2015 року (лист № 04-29/21-2430(118167), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 13 травня 2015 року за № 16/3-735/2222.
Поданим законопроектом пропонуються зміни до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон):
	у частині четвертій зазначеної статті виключити приписи абзацу першого, чинна редакція якого передбачає прийняття Верховною Радою України рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, однією п'ятою від її конституційного складу;

доповнити частину четверту новим абзацом, згідно якого рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України приймається Верховною Радою України більшістю від її конституційного складу.
Такі зміни пропонуються з метою, як зазначено у пояснювальній записці, «усунути правову колізію між положеннями закону України «Про статус народного депутата України» та рішенням Конституційного Суду України
№ 16-рп/2003 від 14 жовтня 2003 року (справа про направлення запиту до Президента України)».
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект внесений на реєстрацію з дотриманням положень Регламенту Верховної Ради України. Водночас, в його оформленні містяться певні недоліки техніко-юридичного характеру, зокрема:
– за правилами оформлення проектів законів у законі, до якого вносяться зміни, обов’язково зазначається джерело його офіційного опублікування (таке посилання у даному законопроекті відсутнє);
– за своєю структурою закони поділяються на розділи, глави, статті, частини, пункти, підпункти, абзаци, речення. Натомість автор законопроекту у кожному з розділів одразу наводить підпункти. Таким чином, в даному випадку законопроект є не вірно структурованим. 

По суті правового змісту проекту Закону Комітет звернув увагу на наступне.
Інститут депутатського запиту регламентується конституційними приписами (пункт 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86 Основного закону України) та нормами Закону, до якого пропонуються зміни (стаття 15), а також Регламенту Верховної Ради України.
Вищезгадані положення Конституції України виокремлюють два види депутатських запитів: перший – до Президента України (суб’єктом звернення є не лише народний депутат України, але також група народних депутатів чи комітет Верховної Ради України); другий – до відповідних органів або посадових осіб (органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування), а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності), де суб’єктом звернення є виключно народний депутат України. 
Згідно з пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України приймає рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України. При цьому вимога про направлення запиту до Президента України має бути попередньо підтримана не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України. Відповідне положення знайшло відображення також у абзаці другому частини четвертої статті 15 Закону. Разом з тим, право народного депутата України звернутися на сесії парламенту з запитом до інших суб’єктів не обумовлюється необхідністю підтримки парламентом (стаття 86 Конституції України). Водночас чинна редакція абзацу першого частини четвертої статті 15 Закону, який пропонується виключити даним законопроектом, передбачає прийняття Верховною Радою України рішення про направлення депутатського запиту в усіх наведених випадках, причому не більшістю голосів від конституційного складу парламенту, як того вимагає стаття 91 Конституції України, а лише однією п’ятою. 
Виходячи з вищезазначеного, та враховуючи правову позицію Конституційного Суду України, зазначену у його рішенні № 16-рп/2003 від 14.10.2003 про те, що направлення запиту народного депутата України, з яким він на сесії Верховної Ради України звертається до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, не потребує прийняття рішення Верховною Радою України, заслуговує на увагу законодавча ініціатива автора законопроекту про виключення абзацу першого частини четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України».
Водночас запропоноване доповнення частини четвертої статті 15 Закону новим абзацом, положення якого передбачають процедуру направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України – прийняття рішення Верховною Радою України більшістю від її конституційного складу, не є таким актуальним, як про це зазначається автором законопроекту, та не потребує додаткової законодавчої регламентації, оскільки врегульоване Конституцією України, в якій передбачена норма: направлення запиту до глави держави є повноваженням Верховної Ради України, а кількість голосів щодо направлення запиту має бути більше половини від конституційного складу Верховної Ради України.
Крім того у статті 225 Регламенту Верховної Ради України визначено процедуру розгляду Верховною Радою України питання про направлення депутатського запиту до Президента України, відповідно до якої рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, і оформляється постановою Верховної Ради України (частини третя та четверта).
Аналіз практики застосування положень Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України, що передбачають порядок направлення депутатського запиту до Президента України, не свідчить про наявність неузгодженостей та правових прогалин на цьому етапі, які необхідно врегулювати шляхом внесення відповідних змін. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку на проект Закону (реєстр. № 2222) з приводу запропонованого доповнення частини четвертої статті 15 Закону новим абзацом також зазначає, що його прийняття не покращить процедурні норми про направлення депутатського запиту до Президента України, обґрунтовуючи це тим, що відповідне питання вже врегульовано в частині четвертій статті 225 Регламенту Верховної Ради України. Тому у дублюванні у тексті Закону регламентних норм немає потреби.
В узагальнюючому висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України йдеться про доцільність повернення законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання за результатами його розгляду в першому читанні.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись положеннями частини третьої статті 93, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України (реєстр. № 2222 від 24.02.2015) до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання та за наслідками його розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Перший заступник 
голови Комітету				   	                    П.В.ПИНЗЕНИК 


