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      До реєстр. № 1162
       від 02.12.2014


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту», внесений народним депутатом України Соболєвим С.В. (реєстр. № 1162 від 02.12.2014)

Комітет на засіданні 24.12.2014 року (протокол № 5) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року на відповідність вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту», внесений народним депутатом України Соболєвим С.В. (реєстр. № 1162 від 02.12.2014).
Основною метою проекту Закону, як зазначає автор, є забезпечення допуску завідувачів секретаріатів депутатських фракцій і депутатських груп до залу засідань парламенту під час пленарних засідань Верховної Ради України для  посилення ефективності роботи народних депутатів України.
Законопроектом пропонується доповнити частину другу статті 5 Регламенту Верховної Ради України стосовно допуску під час пленарних засідань Верховної Ради України до залу засідань після слів «особи, яка супроводжує народного депутата-інваліда,» словами «завідувачів секретаріатів депутатських фракцій і груп».
Комітет зауважив, що поданий законопроект відтворює положення проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту» (№ 4929 від 23.05.2014 р.), який подавався на розгляд Верховної Ради України VII скликання та до змісту якого Головним управлінням в експертному висновку № 16/3–707/4929 від 17.07.2014 р. було висловлено низку зауважень. У зв’язку з тим, що висловлені раніше зауваження не втратили своєї актуальності, Головне науково-експертне управління повторило їх у висновку № 16/3-998/1162 від 11.12.2014 р.(додається).
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке. 
Чинною редакцією частини другої статті 5 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що під час пленарного засідання Верховної Ради України в залі засідань Верховної Ради України не можуть перебувати особи, які не є народними депутатами України, за винятком особи, яка супроводжує народного депутата України – інваліда, та працівників Апарату Верховної Ради України, що виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Верховної Ради України. 
Згідно з частиною другою статті 6 Регламенту Верховної Ради України на пленарне засідання Верховної Ради України можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені народними депутатами України. Заяви для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених народним депутатом України, подаються ним до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за день до пленарного засідання Верховної Ради України. У день пленарного засідання Верховної Ради України дозвіл на присутність осіб, запрошених народним депутатом України, надається Головою Верховної Ради України або Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України.
Відповідно до частини третьої статті 5 Регламенту Верховної Ради України особи, запрошені на пленарне засідання Верховної Ради України, розміщуються на відведених для них в установленому порядку місцях.
Комітет зазначає, що відповідно до пункту 1 та до підпункту 5 пункту 7 Положення про секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 
22 лютого 2008 року № 304, секретаріати депутатських фракцій і депутатських груп є структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, так само як і секретаріати комітетів, завідувач секретаріату депутатської фракції, зокрема, забезпечує виконання доручень керівництва апарату Верховної Ради України участь в установленому порядку в засіданнях органів Верховної Рада України, а  також у нарадах та інших заходах, що проводяться у Верховній Раді України.
Крім того, у пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що право постійного дозволу на вхід до зали пленарних засідань мали  раніше завідувачі секретаріатів фракцій і груп, або особи, які їх заміщують, але після скасування Розпорядженням Голови Верховної Ради України  №68 від 29 січня 2004 року, зазначені особи втратили таке право. На підставі наведеного наголошуємо, що відповідно до приписів ч. 7 ст. 1.0.4. Регламенту Верховної Ради України 1994 р., які були чинними до 2006 р., завідувачам секретаріатів депутатських фракцій і груп не дозволялось бути присутніми під час пленарного засідання Верховної Ради в залі засідань, а дозволялось технічним працівникам. Натомість, можливість їхньої присутності в ложі № 2 була передбачена у Положенні про порядок оформлення документів для відвідування пленарних засідань Верховної Ради України.
Комітет наголошує, що відповідно до пункту 1 Положення про Апарат Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року № 769, Апарат Верховної Ради України є органом, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, народних депутатів України.
До того ж, згідно з частиною першою статті 89 Конституції України Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України, і саме секретаріати комітетів супроводжують розгляд законопроектів. 
Разом з тим, Комітет вважає доцільною пропозицію зазначену в пункті 2 висновку Головного науково-експортного управління, щодо внесення відповідних змін до Положення про порядок оформлення документів для відвідування пленарних засідань Верховної Ради України, яким встановлено, що на підставі відповідно оформлених подань перепустки на пленарне засідання Верховної Ради України виписуються працівникам Апарату Верховної Ради України, які здійснюють організаційне забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України, до службової ложі, передбачивши можливість доступу завідувачів секретаріатів депутатських фракцій і груп до цієї ложі у залі засідань Верховної Ради України.
Крім цього, при оформленні супровідних документів до законопроекту допущено технічні недоліки. Так, в поданні до законопроекту зазначено, що народний депутат України буде доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України проект Постанови, а не проект Закону.
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо порядку допуску до залу пленарних засідань парламенту», внесений народним депутатом України Соболєвим С.В. (реєстр. № 1162 від 02.12.2014), та, керуючись  частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду в першому читанні поданого законопроекту відхилити його.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначено першого заступника Голови Комітету.



Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.Пинзеник

