7

7

  До реєстр. № 4049  
від 11.02.2016










Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі громадян в процесі удосконалення нормативного регулювання суспільних відносин», внесеного народним депутатом України Писаренком В.В. (реєстр. № 4049 від 11.02.2016), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
	
На виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 11.02.2016 Комітет на засіданні 30 березня ц.р. (протокол № 48), відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі громадян в процесі удосконалення нормативного регулювання суспільних відносин», внесений народним депутатом України Писаренком В.В. (реєстр. № 4049 від 11.02.2016). 
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про звернення громадян», Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо впровадження, крім електронних петицій, електронних нормотворчих петицій, установлення порядку їх подання, підтримки, розгляду та реалізації. 
Комітет зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону (реєстр. № 4049) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Комітет зауважив, що реалізація положень законопроекту, у разі його прийняття, може спричинити зміни показників бюджету, тому, відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
Крім вищевказаного, даний законопроект містить недоліки техніко-юридичного характеру, а саме: автор посилається на Відомості Верховної Ради України 1995 року № 19, проте, чинний Закон України «Про комітети Верховної Ради України» діє в редакції Закону № 3277-IV від 22.12.2005 року (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17). 
Також, згідно з Правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовленими Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, у разі внесення змін до законів, постанов, які містять положення нормативного характеру, обов’язково наводиться джерело опублікувань всіх змін, які вносилися до закону, постанови. Це правило не дотримано у поданому проекті Закону.  
Крім того, згідно із зазначеними Правилами, законопроекти, як правило, поділяються на розділи, при цьому в першому розділі викладаються нормативні положення, а в другому – порядок набрання чинності законом та доручення Кабінету Міністрів України, пов’язані з прийняттям даного Закону та приведенням нормативних актів у відповідність із прийнятим Законом («Прикінцеві положення»).
У пункті 4 пояснювальної записки до законопроекту має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», оскільки зазначений Закон України за структурою має два пункти. 
Комітет привернув увагу до того, що проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо участі громадян в процесі удосконалення нормативного регулювання суспільних відносин» (реєстр. №4049), внесений народним депутатом України Писаренком В.В., є аналогічним та повторює за змістом проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права громадян на участь у законодавчому процесі», внесений народними депутатами України Писаренком В.В. та Гєллером Є.Б. (реєстр. №3337),  який 25 січня 2016 року було відкликано суб’єктами права законодавчої ініціативи та знято з розгляду. 
У межах предмета відання Комітет вважає за необхідне зазначити таке.
Автор законопроекту в запропонованих змінах до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України» пропонує замість «електронної петиції» розглядати «електронну нормотворчу петицію», яка, у разі внесення в установленому порядку,  має розглядатися головним комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать порушені у петиції питання та, за рішенням комітету, виноситись на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами головного комітету.
Комітет також зазначив, що автор законопроекту пропонує виділяти та спрямовувати до комітетів Верховної Ради України лише електронні нормотворчі петиції, що  суттєво звужує коло питань, які охоплюються поданими до Верховної Ради України та підтриманими петиціями, і не передбачає взагалі ані у Регламенті Верховної Ради України, ані у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» розгляд електронних петицій, подання яких передбачено у новій редакції статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян». 
Комітет зауважив, що у новій редакції статті 231 Закону України «Про звернення громадян» не передбачені вимоги до реєстраційних даних особи, що могли б ідентифікувати автора, який ініціює петицію на веб-сайтах органах влади, крім електронної пошти автора, та порядку здійснення перевірки внесених автором петиції даних. Така правова невизначеність унеможливлює виконання положень Регламенту Верховної Ради України, зокрема, запрошення авторів петицій на засідання комітетів Верховної Ради України і на пленарні засідання Верховної Ради України, та, відповідно вимогам Закону України «Про звернення громадян», в частині надання відповіді на електронні петиції, які в установлений строк не набирають необхідної кількості голосів на їх підтримку і мають розглядатися як звернення громадян.
Комітет вважає, що доцільно передбачити зміни до статті 23¹ Закону України «Про звернення громадян» щодо вимог та форми реєстрації електронних петицій і порядку здійснення перевірки внесених автором петиції даних.
1. Щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив таке.
У поданому законопроекті пропонується доповнити новим абзацом другим частину першу статті 89 Регламенту Верховної Ради України новелою про те, що «Громадяни України мають право ініціювати прийняття законодавчих актів шляхом внесення нормотворчих петицій. Розгляд таких петицій здійснюється у порядку, встановленому цим Регламентом та Законом України «Про звернення громадян».
Проте, запропонована ініціатива суперечить положенням статті 93 Конституції України, якою визначено, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України, та положенням частини п’ятої статті 83 Конституції України, згідно з якою порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
У розвиток цих положень частиною першою статті 1 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що порядок роботи Верховної Ради України та її органів встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Тому, Комітет вважає некоректним посилання в тексті поданого законопроекту на Закон України «Про звернення громадян». 
Крім того, у законопроекті пропонується викласти у новій редакції Главу 361 Регламенту Верховної Ради України (статті 2231, 2232). 
Комітет зазначив, що запропоновані зміни до цих статей потребують суттєвого вдосконалення та доопрацювання, оскільки вони не кореспондуються з встановленою Регламентом Верховної Ради України загальною концепцію законодавчої процедури.  
Так, запропоновані зміни до частини першої статті 2231 Регламенту Верховної Ради України передбачають термін - «не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на їх підтримку» для направлення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обовʼязків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України отриманої електронної нормотворчої петиції в комітет, який відповідно до предмета відання визначається головним з підготовки і попереднього розгляду петиції. Інформація про початок розгляду електронної нормотворчої петиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку.
Комітет зауважив, що згідно з положеннями частини першої статті 83 Конституції України, статей 9, 10, 19 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно, при цьому чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії. 
Проте, ці положення не враховані у поданому законопроекті і надходження електронної нормотворчої петиції до Верховної Ради України в міжсесійний період унеможливить її розгляд, що матиме наслідком порушення строків, запропонованих для її розгляду та прийняття відповідного рішення.
Крім того, Комітет зазначив, що у Регламенті Верховної Ради України строки визначаються у днях, в тому числі, з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України (а не у робочих днях, як запропоновано у законопроекті).
Також Комітет вважає, що варто було б частину третю запропонованої нової редакції статті 223¹ Регламенту Верховної Ради України викласти в редакції, яка передбачає, що головний комітет розглядає електронну нормотворчу петицію в порядку, передбаченому Регламентом для розгляду законопроектів. 

Щодо нової редакції статті 2232 Регламенту Верховної Ради України стосовно розгляду електронної нормотворчої петиції на засіданні Верховної Ради України, то нова редакція повторює за змістом чинну редакцію цієї статті, за винятком того, що у чинній редакції зазначено – «висновок головного комітету та проект акта Верховної Ради, підготовлений головним комітетом», а у запропонованій редакції - «висновок головного комітету та проект акта Верховної Ради, підготовлений народними депутатами України – членами головного комітету».
Комітет зауважив, що запропонована законодавча ініціатива встановлює новий порядок розгляду електронної нормотворчої петиції, який не узгоджується з порядком розгляду законопроектів, передбаченим Регламентом Верховної Ради України. 
По-перше, не зрозуміло, про який висновок головного комітету та проект акта Верховної Ради України, підготовлений народними депутатами України – членами головного комітету, йдеться – законопроект, проект постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви, і як їх розглядати на наступному після дня внесення пленарному засіданні Верховної Ради України, і чи буде поширюватись на зазначені проекти актів дія положень статті 92 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації законопроектів, проектів інших актів та вимоги щодо їх оформлення. 
По-друге, перелік питань, які включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування, визначений у частині четвертій статті 20 Регламенту Верховної Ради України. Проте, розгляд електронної нормотворчої петиції в цьому переліку відсутній, а зміни до зазначеної статті Регламенту Верховної Ради України суб’єктом права законодавчої ініціативи не пропонується. 
Також, відповідно до положень статті 101 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України може прийняти рішення про визначення законопроекту невідкладним після включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України або в ході його наступного розгляду. Виходячи із зазначених вимог, електронна нормотворча петиція не є законопроектом, проектом іншого акта, і тому не може бути визначена як невідкладна. 
Крім цього, процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради України встановлена статтею 30 Регламенту Верховної Ради України, і перш за все, включає доповідь народного депутата України – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них (пункт 1 частини першої зазначеної статті). Натомість, змін до цієї статті у законопроекті також не пропонується. 

2. Стосовно змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», то положення, які запропоновані до внесення, вже передбачені Главою 36-1 Регламенту Верховної Ради України. 
Автори законопроекту пропонують внести зміни до статей 15 і 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», які наділяють  головний комітет при здійсненні законопроектної функції правом розробляти з власної ініціативи та за ініціативою громадян України, шляхом внесення ними в установленому порядку електронних нормотворчих петицій (пункт 1 частини першої статті 15) та передбачають обов’язок організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України та за ініціативою громадян України, шляхом внесення ними в установленому порядку електронних нормотворчих петицій (пункт 1 частини першої статті 16).
Комітет зазначив, що головний комітет не може вважатись суб’єктом права законодавчої ініціативи (лише народні депутати України – члени цього комітету), а самі нормотворчі петиції з вимогою прийняття, зміни чи скасування певних законів не можуть мати зобов’язуючого характеру для Верховної Ради України, оскільки коло суб’єктів права законодавчої ініціативи вичерпно визначено Конституцією України, при цьому внесення законодавчих ініціатив через електронні нормотворчі петиції нормами Основного закону України не передбачено. 
Крім цього, права, обов’язки і відповідальність народного депутата України у Верховній Раді України визначені Законом України «Про статус народного депутата України». При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1). При цьому, згідно з частиною першою статті 26 зазначеного Закону, ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата України, крім випадків, передбачених Конституцією України, та іншими законами України.
Також деякі частини запропонованої нової статті 221 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» дублюють чинні положення цього Закону.
Зокрема, частина четверта запропонованої нової статті 221 , в якій передбачено, що на засідання головного комітету запрошується автор (ініціатор) електронної нормотворчої петиції, а в разі необхідності - представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об'єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи, необхідні для розгляду питань порядку денного, повторює частину першу статті 48 вказаного Закону, де зазначено, що комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них роз’яснення. 
Крім того, у частині п’ятій запропонованої нової статті 221, в якій йдеться про те, що за результатами розгляду електронної нормотворчої петиції, головний комітет більшістю голосів присутніх приймає рішення, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, повторюються положення порядку висвітлення діяльності комітетів та проведення засідань комітетів, які передбачені статтями 9 та 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».
Отже, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі громадян в процесі удосконалення нормативного регулювання суспільних відносин» (реєстр. № 4049 від 11.02.2016), подано без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України та потребує суттєвого доопрацювання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі громадян в процесі удосконалення нормативного регулювання суспільних відносин», внесеного народним депутатом України Писаренком В.В. (реєстр. № 4049 від 11.02.2016), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та направити його Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.  
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