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До реєстр. №  2089а
від  16.06.2015








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Македоном Ю.М.  та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2089а від 16.06.2015) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від 17 червня 2015 року Комітет на засіданні 17 лютого ц.р. (протокол № 45)  розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі Верховної  Ради України», внесений народним депутатом України Македоном Ю.М.  та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2089а від 16.06.2015), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.09.2015 № 677-VIII включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 28.07.2015 № 04-19/16-3973 (191284).
Поданим проектом Постанови  пропонується розмістити полотно із вишитою картою України в сесійній залі Верховної Ради України «як потужний символ України, в який вклали свою працю та молитви тисячі людей у всіх куточках країни, для його служіння Українському народові».
Комітет зазначив, що статтею 20 Конституції України визначено вичерпний перелік державних символів України, які є засобами ідентифікації суверенної держави і суб’єкта влади в системі внутрішніх і міжнародних правових відносин – Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Опис та порядок використання державних символів України встановлюється законом, який приймається  не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України» від 21 січня 2000 року № 1405-XIV, на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України встановлені державні символи України.
Указом Президента України № 667-2014 від 23 серпня 2014 року «Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку використання і захисту державних символів України» Кабінету Міністрів України доручено підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про опис, порядок використання і захист державних символів України.
	Проте,  карта України жодним із зазначених законодавчих актів не визначена як така, що належить до державних символів.
	Комітет привернув увагу, що географічна  карта, мапа – це зображення у певному масштабі певної території на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв’язки різних природних і соціально-економічних об’єктів та явищ.  
	З огляду на те, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 88 Конституції України Голова Верховної Ради України організовує роботу Верховної Ради України, питання про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі Верховної Ради України може бути вирішено без прийняття відповідної Постанови Верховної Ради України.
	Крім того, Розпорядженням Голови Верховної Ради України від          24 травня 2004 року № 582 затверджено Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України. Згідно з Положенням, у Верховній Раді України з метою всебічного інформування української та зарубіжної громадськості про діяльність українського парламенту та поширення ідей парламентаризму проводяться відкриті відвідувальні заходи для організованих груп представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських об’єднань країни, представників органів влади інших країн та міжнародних організацій, зарубіжних гостей парламенту України. Відвідини здійснюються двох видів: загально-оглядові й тематичні. Загально-оглядові відвідини включають знайомство з приміщеннями Верховної Ради України та організацією роботи парламенту, а тематичні висвітлюють історію становлення та розвитку українського парламентаризму, законодавчий процес, сьогодення українського парламенту та архітектурну спадщину Верховної Ради України, тому вишиту карту України  можна було б розмістити в кулуарах або другого, або третього поверхів адмінбудинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5.
	При опрацюванні проекту Постанови взято до уваги висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції про те, що проект Постанови відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Македоном Ю.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. №2089а від 16.06.2015), та прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України, керуючись пунктом 2 частини першої статті 114, частиною третьою статті 138 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду поданого проекту Постанови  відхилити його. 
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.



Перший заступник
голови Комітету                                                         П.В.ПИНЗЕНИК




                                                                                                                   




