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До реєстр. № 2646-1
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 змін до розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» щодо встановлення обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, суддів, прокурорів та працівників державних органів», внесеного народними депутатами України Батенком Т.І.,
Купрієм В.М. Парасюком В.З. Філатовим Б.А., Дерев'янком Ю.Б.,
Сусловою І.М., Дубініним О.І. (реєстр. № 2646-1 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 змін до розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» щодо встановлення обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, суддів, прокурорів та працівників державних органів», внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Купрієм В.М. Парасюком В.З. Філатовим Б.А., Дерев'янком Ю.Б., Сусловою І.М., Дубініним О.І. (реєстр. № 2646-1 від 15.04.2015). 
Метою проекту Закону, як зазначають його автори, є встановлення обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України, суддів, прокурорів та працівників державних органів.
Проектом Закону пропонується доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» 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) новим пунктом, яким пропонується встановити, що у 2015 році максимальний 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 мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект є альтернативним до проекту Закону з реєстраційним № 2646 та поданий на реєстрацію з дотриманням положень статті 100 Регламенту Верховної Ради України.
Оскільки законопроектом порушуються питання оплати праці, зокрема,  народних депутатів України, то по суті запропонованих змін Комітет зазначив, що зміст запропонованих змін є аналогічним положенням абзацу першого пункту 10 Розділу ІІІ Закону №76-VІІІ, який втратив чинність 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). Тому для зручності правозастосування положень вказаних законів та, враховуючи вимогу частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, поряд із доповненням новим пунктом Розділу ІІІ Закону №76-VІІІ варто передбачити зміни до Закону № 213-VІІІ або ж запропонувати іншу нумерацію для даного доповнення. 
Комітет також звернув увагу, що на сьогоднішній день розмір заробітної плати, зокрема народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України, які серед інших включено до переліку осіб, яким пропонується обмежити розмір заробітної плати, є меншим, ніж 7 розмірів мінімальної заробітної плати (майже на 30%). 
Так, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2015 № 43 «Питання оплати праці членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у 2015 році» установлено, що у 2015 році місячна заробітна плата членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції) нараховується у розмірі посадового окладу та згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 16 квітня 2015 року № 558 встановлено з 1 квітня 2015 року заробітну плату народного депутата України у розмірі посадового окладу. 
Також ініціатори законопроекту не додають до нього фінансово-економічного обґрунтування, яке дало б можливість з’ясувати чи призведе реалізація закону до зменшення обсягів видатків, та необхідність якого зумовлена, з огляду на те, що у 2015 році обсяг бюджетних асигнувань, за рахунок яких здійснюється оплата праці зазначеним у проекті посадовцям, уже затверджено для відповідних розпорядників бюджетних коштів Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Закону України (реєстр. № 2646-1) 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 пункту 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’єктам 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


