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До реєстр. № 2559
 від 06.04.2015








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату», внесений народним депутатом України Лубінцем Д.В.
 (реєстр. № 2559 від 06.04.2015)

Комітет на своєму засіданні 8 квітня 2015 року (протокол № 12) на виконання доручення Голови Верховної Ради України  Гройсмана В.Б. від  07 квітня 2015 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату», внесений народним депутатом України Лубінцем Д.В. (реєстр. № 2559 від 06.04.2015) на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті його правового змісту. 
Комітет зазначив, що проектом Постанови пропонується, відповідно до пункту 10 статті 6 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 43, ст.212) доручити Рахунковій палаті України невідкладно провести перевірку кошторису витрат,  пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату та подати до Верховної Ради України звіт про результати проведеної перевірки. 
Проект Постанови Верховної Ради України подано суб’єктом права законодавчої ініціативи з дотриманням положень статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України, водночас містить певні недоліки техніко-юридичного характеру. 
Зокрема, мета і текст проекту Постанови не в повній мірі відповідають його назві, а саме: у назві записано: «про проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату» і не визначено за який саме період діяльності Верховної Ради України слід провести перевірки, та чи проводити її за роки, коли проект кошторису Верховної Ради України не затверджувався Верховною Радою України.
Водночас, у Пояснювальній записці до проекту Постанови необхідність проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату пов’язується з тим, що за результатами розгляду на засіданні Комітету 18 березня 2015 року питання про звіт Апарату Верховної Ради України за 2014 рік про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» Комітет прийняв рішення та звернувся листом від 01.04.2015року № 07-650 до Рахункової палати стосовно проведення перевірки використання Апаратом Верховної Ради України коштів затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». 
Комітет привернув увагу до того, що кошторис Верховної Ради України на 2014 рік не було погоджено Комітетом восьмого скликання та не затверджено Верховною Радою України, отже Комітет розглядав питання «Про звіт Апарату Верховної Ради України за 2014 рік про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». 
Народні депутати України – члени Комітету, запропонували назву проекту Постанови викласти в такій редакції: «Про проведення Рахунковою палатою невідкладної перевірки використання Апаратом Верховної Ради України коштів Державного бюджету України за останніх п’ять років», і, відповідно пункт 1 проекту Постанови: «Доручити Рахунковій палаті невідкладно провести перевірку використання Апаратом Верховної Ради України коштів Державного бюджету України за останніх п’ять років». 
Голова Рахункової палати України Магута Р.М. повідомив Комітет (лист від 01.04.2015 № 07-650) що «перевірка кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її апарату, може бути проведена Рахунковою палатою у разі отримання відповідного доручення Верховною Радою України».
Правові основи діяльності Рахункової палати, її статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення визначені Законом України «Про Рахункову палату». Зокрема, згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 зазначеного Закону Рахункова палата має повноваження «проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національному банку України,  Фонді  державного  майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності в межах, визначених статтею 16 цього Закону». Стаття 16 в свою чергу містить положення, що «повноваження Рахункової палати, передбачені статтею 7  цього Закону,  поширюються  на Верховну Раду України,  органи виконавчої влади,  в  тому  числі  їх  апарати,  Національний  банк  України, Антимонопольний комітет України,  Фонд державного майна України та інші державні органи і установи,  створені згідно з законодавством України». 
Комітет привернув увагу до того, що згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 - до порядку денного сесії Верховної Ради України включаються позачергово без голосування питання організації роботи Верховної Ради та її органів, до таких питань якраз і належить питання, порушене у проекті Постанови. 
Виходячи з викладеного, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату», внесеного народним депутатом України Лубінцем Д.В. (реєстр.   № 2559 від 06.04.2015) та рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту Постанови Верховної Ради України «Про проведення невідкладної перевірки Рахунковою палатою кошторису витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату», внесеного народним депутатом України Лубінцем Д.В. (реєстр. № 2559 від 06.04.2015) прийняти за основу і в цілому з урахуванням зауважень та пропозицій Комітету щодо редакції назви та пункту 1 проекту Постанови Верховної Ради України. 
А саме, назву та пункт 1 проекту Постанови викласти в такій редакції:
 - «Про проведення Рахунковою палатою невідкладної перевірки використання Апаратом Верховної Ради України коштів Державного бюджету України за останніх п’ять років».
- «1. Доручити Рахунковій палаті невідкладно провести перевірку використання Апаратом Верховної Ради України коштів Державного бюджету України за останніх п’ять років».
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено секретаря Комітету Лубінця Д.В.



Перший заступник голови Комітету

                              П.В.ПИНЗЕНИК





