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Верховна Рада України




ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 2647-1 від 23.04.2015)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 24 квітня 2015 року в Комітеті розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 2647-1 від 23.04.2015), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.09.2015 № 677-VІІІ включено до порядку третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновки комітетів з питань запобігання і протидії корупції від 20 травня 2015 року (лист № 04-19/17-2835), з питань бюджету від 3 червня 2015 року (лист
№04-13/8-1773), з питань правової політики та правосуддя від 16 вересня 2015 року (лист № 04-29/21-4951 (231222), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-1041/2647-1 від 30 червня 2015 року.
Проектом Закону (реєстр. № 2647-1) пропонується доповнити частину першу статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) новим абзацом, яким передбачено «Тимчасово, до стабілізації економічної ситуації в країні, місячна заробітна плата народному депутату нараховується в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року». 

Проект Закону є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів)», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. (реєстр. № 2647 від 15.04.2015).
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України  зазначаємо, що проект Закону подано на реєстрацію з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України. 

Конституційний принцип правової соціальної держави передбачає, зокрема, право на працю, на рівні можливості у виборі професії, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а також право на своєчасне одержання винагороди за працю, що захищаються законом і гарантуються державою згідно з положеннями статті 43 Основного закону. 
Відповідно до частини першої статті 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі, а статус народного депутата України визначається виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України). 
У статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» частиною першою передбачено, що гарантії трудових прав народного депутата України встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.
В доповнення до зазначеного автори законопроекту пропонують, як вже зазначалось вище, обмежити тимчасово розмір заробітної плати народного депутата України мінімальною заробітною платою, встановленою на 1 січня відповідного року.
З приводу такого тимчасового обмеження Головне науково-експерте управління Апарату Верховної Ради України зазначило, зокрема, що «з точки зору правової доктрини заміна постійних норм, які забезпечують постійне регулювання певних суспільних відносин, на тимчасові, які мають регулювати відповідні суспільні відносини протягом обмеженого проміжку часу, не може вважатись доцільною і виправданою». 
Варто також звернути увагу, що відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією. Одним із принципів формування державних соціальних стандартів і нормативів є забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного (абзац 3 частини першої статті 1, абзац 2 частини першої статті 3 вказаного Закону).
Встановлення заробітної плати народному депутату України на рівні мінімальної заробітної плати, яка діє станом на 1 січня відповідного року не враховуватиме зміни цієї державної соціальної гарантії протягом року. Так, наприклад, станом на 1 січня 2015 року мінімальна заробітна плата становила 1 218 грн. Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 № 704-VІІІ вже з 1 вересня 2015 року мінімальна заробітна плата становить 1 378 грн. 
Таким чином запропонована законопроектом заробітна плата народного депутата України не сягатиме визначеного законом мінімального її рівня. Тому, виходячи із наведеного у статті 3 Закону України «Про оплату праці» визначення мінімальної заробітної плати (це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт), в разі прийняття запропонованих змін народним депутатам України заробітна плата нараховуватиметься в розмірі, нижчому від мінімально встановленого. 
У висновку Комітету з питань запобігання і протидії корупції на проект Закону йдеться, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Комітет з питань правової політики та правосуддя у висновку на законопроект (реєстр. № 2647-1) зазначив, що «враховуючи положення статті 48 Основного Закону України, відповідно до якого, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, запропоноване Законопроектом доповнення частини першої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» не може бути підтриманим, оскільки порушує конституційні приписи» та вцілому законопроект суперечить положенням Конституції України. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не підтримує прийняття цього законопроекту. 
Враховуючи висновки, надані на проект Закону України (реєстр. № 2647-1), керуючись положеннями статей 100, 110, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України (реєстр. № 2647-1 від 23.04.2015) за наслідками його розгляду в першому читанні.
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