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До проекту Постанови 
(реєстр. № 1793-П від 27.01.2016)










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері  підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» (реєстраційний номер 1793)  в цілому з урахуванням пропозицій Президента України», внесений народним депутатом України  Вінником І.Ю. (реєстр. № 1793-П від 27.01.2016)


	На виконання доручення Голови Верховної Ради України         Гройсмана В.Б. від 28  січня  2016 року Комітет на засіданні 3 лютого ц.р. (протокол № 44)  розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері  підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» (реєстраційний номер 1793)  в цілому з урахуванням пропозицій Президента України», внесений народним депутатом України  Вінником І.Ю. (реєстр. № 1793-П від 27.01.2016), та його заяву до Голови Верховної Ради України від 27 січня 2016 року № 543/2015 (18223). 
	У поданому проекті Постанови пропонується, відповідно до частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України,  «скасувати рішення Верховної Ради України від 26 січня 2016 року» про прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» в цілому з урахуванням пропозицій Президента України у зв’язку із порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України під час прийняття цього рішення.
Народний депутат України Вінник І.Ю. аргументує внесення зазначеного проекту Постанови тим, що  26 січня ц.р. під час розгляду та прийняття рішення Верховною Радою України щодо  проекту Закону України (реєстр. № 1793) на пленарному засіданні Верховної Ради України:
- по-перше, «окремо не ставилося питання  про голосування пропозиції, запропонованої Президентом України, а одразу здійснювалося голосування за прийняття Закону в цілому з пропозиціями Президента України. Таким чином, не було дотримано вимог частин першої, третьої статті 134, частини четвертої статті 135 Регламенту Верховної Ради України»;
- по-друге, «голосування за рішення про прийняття Закону в цілому з пропозиціями Президента України здійснювалося двічі»;
- за результатами поіменного голосування проголосували народні депутати України Гордєєв А.А., Тригубенко С.М., Геращенко А.Ю., Сидорович Р.М., які згідно з результатами електронної реєстрації були відсутніми на пленарному засіданні Верховної Ради України під час прийняття Верховною Радою України рішення щодо Закону України  (реєстр. № 1793).
	Комітет зазначив, що згідно з положеннями  частин першої,  третьої, четвертої  статті 134 Регламенту Верховної Ради України, пропозиції Президента України до поверненого ним закону розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради України в порядку голосування пропозицій і поправок, визначеному статтею 45 Регламенту Верховної Ради України. Після закінчення доповіді та співдоповіді головуючий на пленарному засіданні ставить на голосування пропозиції, запропоновані Президентом України, у тому порядку, в якому вони викладені Президентом України, або в іншому визначеному Верховною Радою України порядку. Обговорення окремих пропозицій Президента України до поверненого ним закону проводиться лише за процедурним рішенням Верховної Ради України.
	Відповідно до положень частин четвертої, п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України, після завершення голосування пропозицій Президента України проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України закон вважається прийнятим у цілому, якщо за нього проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. 
	Комітет зауважив, що згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 26 січня 2016 року, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, Закон України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері  підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» з пропозиціями Президента України ставився на голосування двічі – за результатами першого голосування рішення прийнято не було («за» - 207 народних депутатів України),  а після повернення до голосування за рішенням Верховної Ради України («за» - 227 народних депутатів України), Закон  з пропозиціями Президента України було прийнято Верховною Радою України («за» –  227 народних депутатів України). Голосування за прийняття Закону в цілому (частина п’ята статті 135 Регламенту Верховної Ради України) не проводилось.
	Відповідно до частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані Верховною Радою України до підписання відповідного акта Головою Верховної Ради України.
	У разі порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради України, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи чи його представник (дотримуючись вимог частин третьої – шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України) можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання. Головуючий повинен невідкладно вжити заходів для усунення зазначених порушень, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли б вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Верховної Ради України повторне голосування без обговорення.  У разі, якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення Регламенту Верховної Ради України та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за закон, постанову чи інший акт Верховної Ради України в цілому, або якщо головуючий залишив заяву без розгляду, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи може у дводенний строк звернутися до Голови Верховної Ради України з відповідною письмовою заявою з одночасним внесенням проекту постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому. 
Народний депутат України Вінник І.Ю. дотримався вищезазначеної процедури в частині звернення до Голови Верховної Ради України в дводенний строк із письмовою заявою і внесенням на розгляд Верховної Ради України відповідного проекту Постанови.
Водночас, проаналізувавши стенограму пленарного засідання Верховної Ради України від 26 січня 2016 року, розміщену на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, Комітет зазначив, що під час розгляду пропозицій, які надійшли до поверненого Президентом України Закону України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері  підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері», зауважень від народних депутатів України, і, зокрема, народного депутата України Вінника І.Ю. щодо порушення процедури, передбаченої статтями 134, 135 Регламенту Верховної Ради України, не надходило. Більше того, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті  Верховної Ради України, народний депутат України Вінник І.Ю. був відсутній під час розгляду зазначеного Закону. 
Стосовно факту порушення вимог особистого голосування народними депутатами України  Гордєєвим А.А., Тригубенком С.М., Геращенком А.Ю., Сидоровичем  Р.М., висловленого в заяві і пояснювальній записці народного депутата України Вінника І.Ю., Комітет зауважив, що відповідно до вимог частини третьої статті 47 Регламенту Верховної Ради України, у разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом України факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата України  розгляд питання порядку денного  на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата України у залі засідань Верховної Ради України, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата України та передати її головуючому  на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою. Тобто, питання має бути порушене та вичерпане безпосередньо під час розгляду законопроектів у залі засідань Верховної Ради України, а не після закінчення розгляду питання і, тим більше, не після закінчення пленарного засідання.
Комітет зазначив, що згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 26 січня 2016 року, під час розгляду пропозицій, які надійшли до поверненого Президентом України Закону, народні депутати України, і, зокрема, народний депутат України Вінник І.Ю. (який вже як  зазначалося, був відсутній), не звертались  до головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України (після закінчення голосування) про порушення вимог щодо особистого  голосування  народними депутатами України Гордєєвим А.А., Тригубенком С.М., Геращенком А.Ю., Сидоровичем Р.М. 
Відповідно до частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, в терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту постанови Верховної Ради України з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України готує висновок щодо доцільності прийняття чи відхилення Верховною Радою України проекту постанови Верховної Ради України про скасування рішення  Верховної Ради України   про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення  відповідальності за порушення законодавства у сфері  підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» (реєстраційний номер 1793)  в цілому з урахуванням пропозицій Президента України», внесений народним депутатом України  Вінником І.Ю. (реєстр. № 1793-П від 27.01.2016), і пропонує Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК











