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До реєстр. №  5130-П2 
від 07.12.2016 









 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 5130-П2 від 07.12.2016)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 7 грудня 2016 року Комітет на засіданні 7 грудня ц.р. (протокол № 67) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 5130-П2 від 07.12.2016), та його письмову заяву від 7 грудня 2016 року до Голови Верховної Ради України «щодо скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)».
Комітет зазначив, що згідно із пояснювальною запискою до проекту Постанови, автор пропонує, відповідно до частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, скасувати рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому, як Закону, проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстраційний № 5130)», це рішення прийняте з порушенням норм Регламенту Верховної Ради України «оскільки зауваження до змісту законопроекту були висловлені народним депутатом України, остаточне прийняття законопроекту (у цілому) суперечить Регламенту Верховної Ради України».  
Комітет звернув увагу на те, що 6 грудня 2016 року на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України головуючий поставив на голосування пропозицію Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримати за основу і в цілому проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр. № 5130), яка була підтримана («за» - 227 народних  депутатів України). 
Як вбачається із стенограми цього пленарного засідання,  розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, під час розгляду проекту Закону України (реєстр. № 5130) звернень до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання від народного депутата України                       Папієва М.М., не надходило.
Комітет привернув увагу до того, що до головуючого звернувся народний депутат України Гусак В.Г. із пропозицією підтримати законопроект (реєстр. № 5130), проте, оскільки фракція Політичної партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України восьмого скликання має до нього суттєві зауваження, цей законопроект «не можна ставити за основу і в цілому».
Народний депутат  України Папієв М.М. 7 грудня 2016 року звернувся до Голови Верховної Ради України із письмовою заявою «щодо скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)», та вніс на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)», відповідно до положень частин  п’ятої  та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України.
У письмовій заяві до Голови Верховної Ради України народний депутат України Папієв М.М., зокрема, зазначає, що під час розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр. № 5130)  «згідно із частиною четвертою статті 102 Регламенту Верховної Ради України народним депутатом України Гусаков В.Г. були висловлені зауваження до даного проекту, враховуючи зазначене, остаточне прийняття законопроекту (у цілому) суперечить Регламенту Верховної Ради України».  
Комітет зауважив, що  відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти рішення про прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання. Водночас, згідно з положеннями частини другої цієї статті, Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому за умови дотримання вимог частини четвертої статті 102 Регламенту Верховної Ради України, а саме – за рішенням Верховної Ради України допускається остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів України, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради України.
Комітет зазначив, що згідно з  положеннями статті 48 Регламенту 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 можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень Регламенту Верховної Ради України, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли 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 на пленарному засіданні  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. Одночасно народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому. Голова Верховної Ради України або Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України направляє проект постанови Верховної Ради України, передбачений частиною шостою цієї статті, в день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.
Відповідно до положень частин восьмої та дев’ятої 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 його прийняття чи відхилення. Після розгляду відповідного проекту постанови Верховної Ради України в комітеті, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада України без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні. Обговорення питання щодо такого проекту постанови Верховної Ради України проводиться за скороченою процедурою.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5130)», внесений народним депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. № 5130-П2 від 07.12.2016), та запропонувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови. 
Співдоповідачем від Комітету при розгляді проекту Постанови Верховною Радою України визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник
Голови Комітету						               П.В.Пинзеник


