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До  реєстр. № 2536 
 від  03.04.2015)








ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України   «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України)», внесений народними депутатами України Томенком М.В.,
Мушаком О.П., Лубінцем Д.В. (реєстр. № 2536 від 03.04.2015)


На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б.   від  6 квітня 2015 року Комітет на засіданні 17 червня ц.р.
(протокол № 24)  розглянув проект  Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України)», внесений народними депутатами України Томенком М.В., Мушаком О.П., Лубінцем Д.В. (реєстр. № 2536 від 03.04.2015), висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 08.05.2015 № 04-19/17-2360, з питань бюджету від 28.05.2015 № 04-13/8-1513, з питань правової політики та правосуддя від 04.06.2015 № 04-29/21-2884 (138081), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 27.05.2015 № 16/3-825/2536.
	Проектом Закону пропонується викласти в новій редакції частину третю статті 25, а також внести зміни до статей 229 та 230 Регламенту Верховної Ради України. 
Метою законопроекту є оптимізація роботи Верховної Ради України та підвищення ефективності діяльності народних депутатів України під час сесійного тижня.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
У законопроекті пропонується викласти у новій редакції частину третю статті 25, у якій передбачити, що: 
-  у дні проведення пленарних засідань щотижня у п’ятницю з 12-30 відводити час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про  підтримку та направлення запитів;
- у п’ятницю третього тижня місяця з 12-30 відводити час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, а також проводити обговорення відповідей на запити.  
Згідно з частиною третьою статті 19, частиною третьою статті 25 Регламенту Верховної Ради України, у дні проведення пленарних засідань
у  п’ятницю проводиться лише ранкове засідання – з 10 до 14 години
з перервою з 12 години до 12 години 30 хвилин,  а друга половина п’ятниці  відводиться для самостійної роботи народних депутатів України, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень. У дні проведення пленарних засідань  щотижня у п’ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України («година запитань до Уряду»),  з 11 години відводиться час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів України  (з різних питань), а у п’ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку  та направлення запитів, а також проводиться обговорення відповідей 
на запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на запити і запитання народних депутатів України. 
Виходячи  із запропонованих змін,  розклад засідання Верховної Ради України у п’ятницю буде виглядати таким чином: з 10 до 11 години - «година запитань до Уряду», з 11 до 12 години -  розгляд законопроектів, з 12 години  до 12 години 30 хвилин  – перерва, з 12 години 30 хвилин - оголошення запитів  і прийняття рішень про їх підтримку та направлення, з 13 до
14 години - виступи народних депутатів України з різних питань. 
Крім цього, у проекті Закону пропонується внести зміни до статей 229, 230 Регламенту Верховної Ради України щодо виключення письмових запитань під час проведення «години запитань до Уряду», передбачивши лише розгляд усних запитань. 
Так, у частині п’ятій статті 229 Регламенту Верховної Ради України щодо організації проведення «години запитань до Уряду» пропонується виключити  слова «або письмовою» формою щодо формування запитань до членів Кабінету Міністрів України; а також виключити  частину шосту та сьому  проте, що депутатська фракція (депутатська група) може заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено, а Апарат Верховної Ради України надсилає до Кабінету Міністрів України подані депутатськими фракціями (депутатськими групами) письмові запитання членам Кабінету Міністрів України. 
У статті 230 Регламенту Верховної Ради України щодо процедури проведення «години  запитань до Уряду», пропонується виключити слово «письмовий» (у відповідних відмінках) про те, що: 
- «година запитань до Уряду» розпочинається з усних «чи письмових»  запитань до членів Кабінету Міністрів»;
-  кожна депутатська фракція (депутатська група) має право на одна усне «чи одне письмове» запитання;
- члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають на поставлені їм усні «або письмові» запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп ;
-  у межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів України, представникам депутатських фракцій (депутатських груп) надаються рівні можливість поставити однакову кількість усних запитань «або оголосити письмові запитання»;
 - запис на звернення з усним запитанням «або оголошення письмового запитання» до членів Кабінету  Міністрів України здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 33 Регламенту Верховної Ради України.
З огляду на часову обмеженість проведення «години запитань до Уряду» (з 10 до 11 години щотижня у п’ятницю), Регламент Верховної Ради України вимагає лаконічності і точності не тільки у  формулюванні запитань до членів Кабінету Міністрів України, а й у наданні відповідей на запитання. 
Підсумовуючи викладене Комітет вважає можливим прийняття законопроекту за основу за наслідками розгляду в першому читанні  відповідно до положень пункту 1 частини першої   статті 114 Регламенту Верховної Ради України. 
При підготовці законопроекту опрацьовано висновки щодо нього, які надійшли від інших комітетів, та від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. 
Так, у висновку Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції зазначено, що «у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства». 
У висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету зазначено,  що законопроект «не має впливу на показники бюджетів».
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, розглянувши на своєму засіданні поданий законопроект, дійшов  висновку, що він не суперечить положенням Конституції України.
У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України пропонується не підтримувати  прийняття законопроекту.
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 оптимізації діяльності Верховної Ради України)», внесений народними депутатами України Томенком М.В., Мушаком О.П., 
Лубінцем Д.В. (реєстр. № 2536), і прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України підготувати його до другого читання.  
Співдоповідачем від Комітету з 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


