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До реєстр. № 3613-П
від 25.12.2015










ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 23 грудня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (реєстраційний номер 3613)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 3613-П від 25.12.2015)
	
	На виконання доручення Голови Верховної Ради України       Гройсмана В.Б. від 25 грудня 2015 року Комітет на засіданні 26 січня       2016 ц.р. (протокол № 42) розглянув заяву народного депутата України Папієва М.В. від 24 грудня 2015 року № 14-13/83 (324261)  та лист народного депутата України Шпенова Д.Ю. від 23 грудня 2015 року №1223/0-15 (322177) до Голови Верховної Ради України «з проханням не підписувати проголосований 23 грудня 2015 року «Проект Закону про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (27 березня 2016 року)» №3613 від 10.12.2015р.» та додатки до нього, а також проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 23 грудня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (реєстраційний номер 3613)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 3613-П від 25.12.2015). 
У поданому проекті Постанови передбачається «скасувати рішення Верховної Ради України від 23 грудня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (реєстр. № 3613)». 
У пояснювальній записці до проекту Постанови та у відповідній заяві народний депутат України Папієв М.М. аргументує внесення зазначеного проекту Постанови тим, що в порушення порядку, встановленого статтями 102 та 114 Регламенту Верховної Ради України, під час розгляду законопроекту реєстр. № 3613, представникам депутатської фракції «Опозиційний блок» не було надано право на виступ, а також було порушено право народних депутатів України на роз’яснення власних пропозицій і поправок до законопроекту. Також, він зазначає, що незважаючи на повідомлення народних депутатів України, головуючим було залишено їх заяви без розгляду, тим самим порушено вимоги частини четвертої статті 48 Регламенту Верховної Ради України.
	Комітет зазначив, що згідно з положеннями частин сьомої та дев’ятої статті 89 Регламенту Верховної Ради України пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту; поправка може бути внесена письмово до законопроекту, який готується до другого чи третього читань, а також усно під час розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України.
	Закон України «Про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (27 березня 2016 року)» було прийнято Верховною Радою України 23 грудня 2015 року («за» – 239 народних депутатів України). 
Зазначений законопроект розглядався Верховною Радою України двічі: на пленарних засідання Верховної Ради України 10 та 23 грудня 2015 року. Зауважуємо, що 10 грудня 2015 року законопроект було включено до порядку денного сесії та проведено обговорення, проте жодного рішення, згідно статті 114 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає прийняття Верховною Радою України рішення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, прийнято не було. 23 грудня 2015 року Закон України було прийнято за основу і в цілому.
	По суті поданого народним депутатом України Папієвим М.М. проекту Постанови Комітет зазначив таке. 
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 Папієв М.М. дотримався вищезазначеної процедури в частині звернення до Голови Верховної Ради України із заявою і внесенням на розгляд Верховної Ради України відповідного проекту Постанови.
Водночас, Комітет зазначив, що згідно із стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 23 грудня 2015 року, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, під час розгляду проекту Закону (реєстр. № 3613) зауважень від народних депутатів України, крім пропозиції народного депутата України Князевича Р.П. до Прикінцевих та Перехідних положень законопроекту, не надійшло, і, зокрема, народний депутат України Папієв М.М. не звертався до головуючого на пленарному засіданні щодо порушення процедури розгляду зазначеного проекту Закону України. 
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 від 23 грудня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови (реєстраційний номер 3613)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 3613-П), та пропонує Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.


Перший заступник
голови Комітету                                                         П.В.ПИНЗЕНИК
  


