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До реєстр. № 1232
від 04.12.2014




Комітет Верховної Ради України
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового врегулювання роботи громадських об’єднань та приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства)», внесеного народними депутатами України Бубликом Ю.В., Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю. та іншими (реєстр. № 1232 від 04.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 22 грудня 2014 року (протокол № 4) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 11 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового врегулювання роботи громадських об’єднань та приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства)», внесений народними депутатами України Бубликом Ю.В., Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю. та іншими (реєстр. № 1232 від 04.12.2014).
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», які стосуються здебільшого заміни терміну «об’єднання громадян» на термін «громадські об’єднання», а також зміни, що стосуються форми повідомлення за результатами розгляду звернень громадян на особистому прийомі, та можливості здійснення контролю громадськими об’єднаннями за дотриманням законодавства про звернення громадян (зміни до статей 22, 38 Закону України «Про звернення громадян»).
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 1232) зареєстровано згідно з вимогами статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України.
Водночас у його оформленні містяться неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:

- якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» діє в редакції Закону 2328 – III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42, ст. 212), що має бути відображено в законопроекті, як посилання на джерело опублікування Закону, до якого пропонуються зміни;
- якщо в законопроекті зазначається термін введення закону в дію (відповідно до частини сьомої статті 90 Регламенту Верховної Ради України – порядок набрання чинності), то такий законопроект повинен складатися з двох розділів: першого – внесення змін до закону (законів); другого – порядок набрання чинності законом, що приймається. Натомість даний проект Закону у своїй структурі нараховує чотири розділи, у трьох з яких пропонуються зміни до відповідних законів України; 
- оскільки запропоновані зміни в основному стосуються заміни терміну «об’єднання громадян» на термін «громадські об’єднання», то необхідно враховувати не лише відповідні відмінки даного словосполучення, а ще і числа (множину чи однину). Так, наприклад, у Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» термін «об’єднання громадян» вживається в множині у статтях 11, 15, 16, тоді як у статті 38 зазначеного Закону цей термін вживається в однині, тому заміна слів має пропонуватися у відповідному числі. 
Стосовно запропонованих змін до Закону України «Про статус народного депутата України», то вони є цілком доречними, оскільки їх прийняття зумовлено необхідністю забезпечення точності термінології та відповідності тим термінам, що містяться у чинному законодавстві (у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VІ та, відповідно, втратою чинності Законом України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 № 2460-ХІІ).
Однак, законопроектом запропоновано такі зміни не до всіх законів, що містять у своїх положеннях термін «об’єднання громадян». Так, наприклад до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» аналогічні зміни не пропонуються, не зважаючи на те, що у положення статей 24, 34 цього Закону вживається термін «об’єднання громадян». 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та прийняв рішення направити його до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник 
  голови Комітету                                                             П.В.ПИНЗЕНИК

