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До реєстр. № 1539-П
від 24.12.2014



Комітет Верховної Ради України
з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України «Про особливості розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)», внесеного народним депутатом України Рябчиним О.М. (реєстр. № 1539-П від 24.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 13 січня 2015 року (протокол № 6) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 24 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Постанови Верховної Ради України «Про особливості розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)», внесений народним депутатом України Рябчиним О.М. (реєстр. № 1539-П від 24.12.2014), а також лист Голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісової Л.Л. від 27.12.2014 № 04-34/8-121.
Поданим проектом Постанови пропонується при доопрацюванні до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» 
(реєстр. № 1539), внесеного Кабінетом Міністрів України, доручити головному комітету опрацювати зазначений законопроект з урахуванням окремих пропозицій, що стосуються збереження за жінкою або особами, зазначеними у частині сьомій статті 179 Кодексу законів про працю України, у частині третій статті 18 Закону України «Про відпустки», права на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо, що проект Постанови зареєстровано без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України.
Комітет зазначив, що назва проекту Постанови не узгоджується із його змістом. Так, із назви проекту Постанови вбачається, що її положення мали б передбачати особливості розгляду проекту Закону (реєстр. № 1539), тобто встановлювати певну процедуру такого розгляду, водночас зміст проекту Постанови передбачає при опрацюванні до другого читання вказаного законопроекту врахувати окремі позиції (тобто містить пропозиції до законопроекту, який готується до другого читання).
Законодавчу процедуру визначає Регламент Верховної Ради України (частина друга статті 1). Відповідно до частини першої статті 102 Регламенту Верховної Ради України законопроекти розглядаються Верховною Радою України, як правило, за процедурою трьох читань.
Проектом Постанови (реєстр. № 1539-П) пропонується встановити особливості розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)», а саме пропонуються окремі позиції, які слід врахувати головному комітету при підготовці до другого читання проекту Закону (реєстр. № 1539). 
Комітет зазначив, що відповідно до частини третьої статті 92 Регламенту Верховної Ради України пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів.
Порядок подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання, визначено статтею 116 Регламенту Верховної Ради України, у частині першій якої встановлено, що пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання можуть вноситися лише до тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу. Такі пропозиції та поправки вносяться в 14-денний строк після прийняття законопроекту за основу.
Внесення пропозицій до законопроекту, прийнятого за основу, шляхом подання відповідного проекту постанови Регламентом Верховної Ради України не передбачено. 
Комітет звернув увагу, що проект Постанови (реєстр. № 1539-П) внесено та зареєстровано без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України є підставою, за пропозицією Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої
статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Постанови Верховної Ради України
(реєстр. № 1539-П) та направити його до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту.


Перший заступник 
  голови Комітету                                                                  П.В.ПИНЗЕНИК

