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До реєстр. № 2646
від 15.04.2015









Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення



В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України задля соціальної справедливості)», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 2646 від 15.04.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 3 червня 2015 року (протокол № 23) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 16 квітня 2015 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті правового змісту згідно з предметом відання Комітету проект Закону України «Про внесення зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України задля соціальної справедливості)», внесений народним депутатом України
Капліним С.М. (реєстр. № 2646 від 15.04.2015). 
Основною метою проекту Закону, як зазначає автор, є зняття соціальної напруги та обмеження розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України на період проведення антитерористичної операції. 
Проектом Закону пропонується відновити дію пункту 10 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» в частині обмеження розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України в новій запропонованій автором редакції. Тобто встановити до завершення антитерористичної операції обмеження розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України на рівні 3 (трьох) мінімальних заробітних плат (3654 грн. і відповідно 4134 грн. з 1 грудня 2015 року).
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект оформлено та зареєстровано з порушенням положень частини восьмої статті 90, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.
Абзацом першим пункту 10 Розділу ІІІ Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VІІІ (далі – Закон №76-VІІІ) було установлено, що у 2015 році місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників – 10 розмірами заробітної плати. При цьому до значеного максимального розміру не враховувались окремі виплати, передбачені законодавством у сфері соціального забезпечення – виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, для оздоровлення, оплата часу щорічної відпустки тощо. У абзацах другому, третьому цього пункту зазначався перелік категорій осіб, щодо яких не застосовується обмеження, а також порядок встановлення максимального розміру заробітної плати працівникам суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Згідно з Розділом ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015
№ 213-VІІІ (далі – Закон № 213-VІІІ) визнано таким, що втратив чинність,
пункт 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». В свою чергу автор законопроекту пропонуючи нову редакцію пункту 10 Закону № 76-VІІІ залишає без змін положення Розділу ІІ Закону № 213-VІІІ. Ця ситуація може призвести до невірного правозастосування положень вказаних законів.
З цього приводу варто звернути увагу, що згідно з частиною восьмою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття. В даному законопроекті таку вимогу Регламенту Верховної Ради України не дотримано.
Попередня редакція пункту 10 Закону № 76-VІІІ містила значно більший перелік посад, щодо яких застосовувалося обмеження розміру їх заробітних плат, що очевидно зберігало певний паритет в умовах оплати праці представників усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової.
Крім того запропонована редакція пункту 10 в порівнянні із його змістом, що втратив чинність, не містить виключення щодо невраховування до максимального розміру заробітної плати окремих виплат. Так, наприклад, таке обмеження не може бути застосовано до виплат з тимчасової втрати працездатності, оскільки вони є соціальною гарантією працюючого. 
Відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» вже затверджено обсяги бюджетних призначень для головних розпорядників бюджетних коштів на забезпечення взятих ними бюджетних зобов'язань з оплати праці, зокрема, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України та, враховуючи визначення, наведені у пунктах 25, 51 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України, запропоновані зміни призведуть до зміни показників бюджету – його надходжень, всупереч цьому фінансово-економічне обґрунтування законопроекту відсутнє.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Закону України (реєстр. № 2646) та направити його до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту та який відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України може запропонувати Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії Верховної Ради України та розгляду на пленарному засіданні.


Перший заступник 
голови Комітету							   П.В.ПИНЗЕНИК

